
 

  

BSO SPORT KINDEROPVANG Arnhem locatie Bakenberg 

MRT 

2019 
PEDAGOGISCH WERKPLAN 

 



~ 2 ~ 
 

BSOsport Kinderopvang Arnhem, locatie Bakenberg 
 

Bezoekadres: 

BSO Sport Arnhem, locatie Bakenberg 

Bakenbergseweg 256a 

6816 PC Arnhem  

 

Postadres: 

BSOsport Arnhem 

Schelmseweg 93 

6816 SJ Arnhem  

 

Telefoonnummer: 026-4430058 en 06-22294304 

E- mail: joren@bsosport.nl 

Internet: www.bsosport.nl  

Locatiehoofd: Joren Meijer 

 

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aansluitend 

op uitgaanstijden van de scholen tot 18.15 uur. 

In vakanties zijn wij geopend van 07.45 uur t/m 18.15 uur.  

Tijdens de sluitingsdagen van de scholen zijn we in principe ook geopend. Deze 

extra uren worden wel separaat in rekening gebracht.  
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1. Inleiding  

Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor 2019 van BSOsport Kinderopvang 

Arnhem, locatie Bakenberg. De locatie biedt ruimte aan in totaal 20 kinderen en 

heeft zowel een binnen- als buiten ruimte. 

In dit plan is onder andere beschreven hoe de locatie er uit ziet, welk dagritme er 

wordt gehanteerd, hoe er omgegaan wordt met personeel en ouders en welke 

regels er zijn.  

Dit plan is de rode draad die we het gehele jaar zullen volgen. Het zal de ouder 

en/of verzorger, de kinderen en ook de pedagogisch medewerkers een stevige en 

duidelijke basis bieden. 
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2. Beschrijving locatie binnen 

De binnenruimte waarvan BSOsport Kinderopvang Arnhem, locatie Bakenberg, 

gebruikt maakt  is de eigen BSO ruimte.  

Voorafgaand aan de opvangmiddag zal de groepsbegeleider de ruimte zo 

aankleden, dat deze kindvriendelijk is en de kinderen direct bij binnenkomst ergens 

kunnen zitten om te eten/drinken, tot rust te komen of te lezen/tekenen/spelletje te 

doen.  

In vakanties of wanneer het slecht weer is en we niet naar buiten kunnen wordt er 

voor gezorgd dat de ruimte nog meer wordt aangekleed naar de wensen van de 

kinderen. Er worden dan o.a. zitzakken en spelkleden op de grond gelegd, spelletjes 

worden klaargezet etc.  

In de kleedkamer beneden en in de trapkast in de BSO ruimte liggen sport en spel 

materialen. Kinderen komen hier niet, dit wordt gepakt door de begeleiders.  

De toiletten voor de kinderen zijn beneden onder aan de trap. In de kleedkamer of 

bij de toiletten wassen de kinderen hun handen voordat ze gaan eten en drinken.   
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3. Beschrijving locatie buiten & gymzaal 
 

3.1 Buitenruimte Bakenberg 

De buitenruimte van BSOsport Kinderopvang Arnhem, locatie Bakenberg is het 

sportpark van hockeyvereniging Upward. Tijdens de sportactiviteiten maken wij 

meestal gebruik van het eerste veld. Tijdens het vrij spelen mogen de kinderen ook 

alleen op het dit veld spelen, mits het slecht weer is.  

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen vaak buiten spelen en sporten. Wij streven 

ernaar om dagelijks naar buiten te gaan voor een periode van anderhalf uur 

wanneer het weer dat toelaat. Kinderen moeten het niet koud hebben door wind, 

regen of sneeuw. Ook wanneer het te warm is moet goed gelet worden op 

temperatuur en verkoeling. 

 

Onlangs hebben we nieuw sportmateriaal besteld, waardoor we nog meer kunnen 

aanbieden dan we al doen. 
 

3.2 Gymzaal wintermaanden 

Naast de binnen en buiten ruimte gebruikt BSOsport Kinderopvang Bakenberg in de 

maanden december, januari en februari de gymzaal. Om de kinderen toch te laten 

sporten (ondanks het vaak slechte weer) gebruiken we de gymzaal. Dit biedt de 

mogelijkheid om weer eens andere sporten met de kinderen te doen. We maken 

gebruik van thema-weken: de ene week volleybal, de andere week turnen. Op die 

manier kunnen ze zich verder ontwikkelen op fysiek, sociaal en mentaal gebied.  

Het gebruiken van de gymzaal wordt gezien als een uitje. De kinderen worden van 

school opgehaald en gaan gelijk door naar de gymzaal. Na wat eten en drinken 

gaan we een uurtje sporten. Daarna is het tijd om weer terug te rijden naar de 

Bakenberg, waar de kinderen worden opgehaald door de ouders.  

Voorwaarde van alle activiteiten blijft dat de omgeving en de aangeboden 

activiteiten altijd veilig en overzichtelijk zijn voor het kind. 
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4. De groep 

4.1 Aantal kinderen 

Binnen deze locatie hebben we ervoor gekozen om een maximaal aantal kinderen 

van 20 in te voeren. Op het buitenterrein kunnen we eventueel het tienvoudige kwijt 

alleen geeft het binnen dan teveel lawaai. Om een prettige omgeving voor kind en 

begeleid(st)er te hebben houden we ons aan dit streven van 20 kindplaatsen.  

4.2 Kind-leidster ratio 

Wij hanteren de normen van de GGD en hebben per 11 kinderen 1 begeleider. 

 

Door het open karakter van de BSO Sport verloopt de overgang bijna op ‘natuurlijke’ 

wijze.  De vaste begeleider van het kind brengt de ouder op de hoogte van 

ontwikkelingen of situaties en maakt afspraken met de ouders over eventuele 

problemen of wenprocedure. 

4.3 Basisgroepen 

Bij onze locatie zijn alle kinderen uit het basisonderwijs welkom. Vanwege de 

verschillen op het gebied van bewegen hanteren wij bij het sporten de 

basisgroepen. De kinderen worden vanaf het begin verdeeld over het aantal 

aanwezige begeleiders. Deze indeling geschiedt voornamelijk op leeftijd, het is 

immers wel zo leuk om met leeftijdsgenootjes te spelen. Maar daarnaast kijken wij 

ook naar het niveau qua bewegen. Om ieder kind de juiste uitdaging te geven 

kijken we dus naar wat het kind fysiek en motorisch aankan. Met deze vaste 

begeleider doen de kinderen een warming-up/beginspel, een hoofdsport en een 

slotspel. De basisgroepen staan beschreven in de vervoersplanning van de BSO. Er is 

duidelijk wie het aanspreekpunt is voor die dag. Deze basisgroepen zitten ook bij 

elkaar aan tafel tijdens het eten/drinken.  

4.4 Het verlaten van de basisgroep 

Het verlaten van de basisgroep kan bijvoorbeeld op momenten dat een kind naar 

de wc moet of hij of zij iets uit haar tas wil halen. Wanneer laat je een kind alleen 

gaan of wanneer ga je mee? Dit is een vraag die je bij ieder kind weer opnieuw 

moet stellen. 

 

Naast het feit of kinderen iets uit de tas moeten hebben of naar de wc moeten is er 

een kans dat ze iets gaan ondernemen in de tijd dat er op dat moment geen 

controle is. Hiervoor moet je waken, ook hiervoor stel je de vraag of je een kind dan 

wel niet alleen kunt laten gaan.  

Handelingen uit het verleden kunnen immers zo leuk zijn dat de drang naar nog een 

keer aanwezig is. 

 

Kinderen moeten aangeven wanneer ze naar de wc willen. Dan heeft de 

begeleiding hierover de controle. Daarnaast zal de begeleiding altijd moeten weten 

hoeveel kinderen aanwezig zijn en waar ze zich bevinden. 

Regels omtrent het verlaten van de basisgroep; 

• Kinderen moeten zeggen/vragen dat ze naar de wc gaan; 

• Kinderen moeten vragen om iets uit de tas te halen; 

Begeleiding gaat met kinderen mee waarvan het niet vertrouwd is dat ze zelfstandig 

op pad gaan. Hieronder vallen kinderen die moeite hebben om alleen naar de wc 

te gaan, kinderen die nieuw zijn of kinderen die wel eens een streek uithalen of 
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wanneer ouders aangeven dat het wenselijk is wanneer er iemand van de 

begeleiding meegaat. 

 

 

4.5 Activiteiten met meer dan 10 kinderen 

Op maandag, dinsdag en donderdag is de BSO groep groter dan 10 kinderen. 

Omdat de groep zo groot is wordt er bij ons extra aandacht besteedt aan de 

omgang met de basisgroepen.   

 

Indien kinderen  bij activiteiten de basisgroepen verlaten, wordt de maximale 

omvang van de stamgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per 

beroepskracht van kracht, toegepast op het totaal aantal aanwezige kinderen op 

de locatie.  

 

Bij groepsactiviteiten van groepen groter dan 10 kinderen is er in ieder geval één 

pedagogisch medewerker van elke basisgroep bij betrokken. Op deze wijze kan een 

kind zich altijd richten tot een leiding van zijn/ haar eigen groep.  De kinderen weten 

dat zij terecht kunnen bij de leiding van de eigen groep. De leiding let speciaal op 

de eigen kinderen.  

 

Wij stemmen dagelijks af wat we gaan doen, daarbij wordt er gekeken naar het 

volgende: 

• Welke activiteiten worden aangeboden zowel binnen als buiten; 

• Wordt een activiteit opengesteld voor kinderen van de andere groep; 

• Per activiteit wordt ook aangegeven wie van de leiding er de 

verantwoordelijkheid voor heeft; 

• Hoeveel kinderen maximaal deel kunnen nemen aan een activiteit in relatie 

tot de ruimte, leeftijdsopbouw en begeleiding. 

4.6 Achterwacht 

Het kan zijn dat een begeleidster alleen op de groep staat. Dit kan op een rustige 

dag en het aantal kinderen is dan conform het beroepskracht – kindratio. Maar ook 

tijdens vakanties in de ochtend, tijdens de pauzes en aan het eind van de dag kan 

een begeleidster alleen op de groep staan en het kan dan zo zijn dat het 

beroepskracht – kindratio tijdelijk afwijkt. 

  

Een begeleidster die alleen op de groep staat, kan op verschillende manieren 

ondersteund worden: 

• indien mogelijk is er een stagiaire die helpt. 

• De hoofdbegeleider zit op kantoor en kan indien nodig ondersteuning bieden. 

• Indien nodig kan er contact gezocht worden met de locatie Montessori 

Kinderopvang Waterberg of Sterrenberg. Een collega van deze locaties kunnen 

binnen 10 minuten aanwezig zijn. Andersom steunen wij deze locaties ook indien 

nodig. 
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De achterwachten voor de locatie Bakenberg zijn:  

Montessori kinderopvang Arnhem Waterberg  

Schelmseweg 93, Arnhem 

026-4464865 of BSO tel 06-15326200 

Er is daar altijd iemand aanwezig die in noodgevallen kan komen, omdat daar een 

kinderopvang zit en een buitenschoolse opvang.  

 

Montessori Kinderopvang Arnhem Sterrenberg 

Tooropstraat 41, Arnhem 

026-4464864 of BSO tel 06-10724566 

Er is daar altijd iemand aanwezig die in noodgevallen kan komen, omdat daar een 

kinderopvang zit en een buitenschoolse opvang.  

 

4.7 Dagelijkse gang van zaken 

Gedurende de regulieren schoolweken worden de kinderen opgehaald van school 

door de sportbus. Aangekomen op sportpark de Bakenberg gaan we direct 

omkleden in de kleedkamers. Vervolgens lopen we naar de kantine en de BSO 

ruimte om wat te eten en te drinken, tot rust te komen, te lezen of te kleuren. Dit is 

ook even een moment om met de kinderen de dag door te nemen en hen te 

vertellen wat het sportthema voor die middag is. Voor het programma hebben de 

kinderen ook hun inbreng. Na afloop ruimen we gezamenlijk alles op en worden de 

sportmaterialen gepakt die nodig zijn voor de activiteiten. 
 

Op veld 1 beginnen we altijd met een warming-up en een aantal spelletjes om goed 

warm te worden. Daarna kunnen de kinderen aan de slag met voetbal, hockey, 

frisbee, jeu des boules, handbal, korfbal, tikspelen, balspelen, atletiek en nog veel 

meer activiteiten. Vervolgens kan er nog wat gedronken worden en daarna mogen 

de kinderen vrij spelen. 

In schema ziet de dagindeling er dus als volgt uit: 

• 15.30-15.45  omkleden en vrij spelen. 

• 15.45-16.15  fruit eten, koekje en drinken 

• 16.15-16.30  vrij spel  

• 16.30-17.15  sport/spel activiteit 

• 17.15-17.20  drinken  

• 17.20-18.30  vrij spelen binnen of buiten/ ouders komen kinderen ophalen  

 

Op de woensdag is er een langere dag, dan ziet de planning er als volgt uit: 

• 12.30-13.30  boterham eten en drinken 

• 13.30-14.00  vrij spel 

• 14.00-14.15  omkleden  

• 14.15-15.30  sport/spel activiteit 

• 15.30-16.00  drinken met fruit 

• 16.00-17.00  sport/ spel activiteit  

• 17.00-18.30  vrij spelen binnen of buiten/ ouders komen kinderen ophalen 
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4.8 Leeftijd 4 t/m 12 jaar 

 

Zoals in kopje 4.3 basisgroepen al staat beschreven vinden we het belangrijk dat 

kinderen met leeftijdsgenootjes kunnen bewegen. Wanneer we naar buiten gaan 

om te sporten houden we rekening met het leeftijdsverschil. Na het vrij spelen doen 

we altijd een gezamenlijk tik spel. Vervolgens splitsen we de groep op zodat 

leeftijdgenootjes met elkaar sporten. Op die manier blijft het uitdagend voor 

iedereen. Wanneer er bij een oefening in tweetallen of drietallen gewerkt wordt 

maken we deze indeling ook op leeftijd.  

Het komt wel eens voor dat er één kind van bijvoorbeeld 11 jaar  aanwezig is. We 

maken het leuk voor hem/haar door meer verantwoordelijkheid te geven door: een 

spel te bedenken, een spel uit te leggen of andere kinderen te coachen bij het 

sporten. Wel altijd in het bijzijn van een begeleider die hem/haar ondersteunt.    

 



~ 12 ~ 
 

5. Personeel 

Het personeel bij BSOsport Kinderopvang bestaat momenteel uit 2 vaste begeleiders 

op maandag, dinsdag. Op woensdag 1 en op donderdag zelfs 3. 

5.1 Nieuwe  medewerkers 

Mensen die bij BSOsport Kinderopvang willen werken gaan eerst door een 

sollicitatieprocedure, waarbij ze o.a. gescreend worden door VOG (verklaring 

omtrent goed gedrag) en door het natrekken van referenties bij vorige/andere 

werkgevers. Wanneer hier een arbeidsovereenkomst uit voort komt, starten nieuwe 

medewerkers met een inwerkprocedure. Het is de bedoeling dat een nieuwe 

werknemer tijdens deze inwerkprocedure meeloopt met het locatiehoofd, zo krijgt 

de medewerker een goed beeld van hoe het bij BSOsport Kinderopvang er aan toe 

gaat. Het locatiehoofd heeft dan de kans om de medewerker goed te kunnen 

observeren. Nieuwe medewerkers worden tenslotte op de hoogte gesteld van de 

verschillende protocollen en reglementen waarmee binnen BSOsport Kinderopvang 

gewerkt wordt. 

5.2 Informeren 

Het locatiehoofd is het aanspreekpunt voor de medewerkers van BSOsport 

Kinderopvang. Het is dan ook belangrijk dat het locatiehoofd haar medewerkers 

goed informeert over belangrijke zaken en dat hij vragen van medewerkers kan 

beantwoorden. 

Vergadering: 

Elk kwartaal vindt er een vergadering plaats met het personeel.  

Individuele gesprekken: 

Wanneer het locatiehoofd een medewerker onder haar krijgt is het de bedoeling 

dat deze minimaal één keer per jaar een functioneringsgesprek krijgt. Wanneer er 

eerder behoefte is aan een individueel gesprek wordt dit ook ingepland. 

5.3 Training en scholing 

Aan het eind van ieder kalenderjaar, worden er twee sluitingsdagen vastgesteld 

voor het jaar daarop. Op deze dagen staat training en scholing centraal.  

De scholing die BSOsport Kinderopvang aanbiedt is de BHV-en EHBO cursus. Deze is 

voor alle medewerkers verplicht. In het eerste jaar zal dit een basiscursus zijn en in 

volgende jaren wordt dit een vervolgcursus. 

Daarnaast is er jaarlijks een teamdag van BSOsport. Tijdens deze dagen ontmoeten 

alle medewerkers van de verschillende locaties elkaar en wordt er gewerkt aan de 

samenwerking van de verschillende locaties. 

5.4 Stagebeleid 

De stagiaires die bij ons lopen zijn studenten van het CIOS, niveau 3 of 4 (BOL) of een 

HBO opleiding. Afhankelijk van het studiejaar zijn zij 1, 2 of 3 dagen per week bij ons 

werkzaam. De stagiaires zijn boventallig en lopen dus alleen mee op de groep. 
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Ze dragen geen verantwoordelijkheden op de groep. Onze stage coördinator houdt 

voordat een stagiaire bij ons gaat starten eerst een kennismakingsgesprek. Zo zijn we 

goed op de hoogte van wie er bij ons komen stage lopen. Als een stagiaire gaat 

starten krijgen zij een checklist voor het inwerken. Zo wordt ervoor gezorgd dat ze 

van alle dingen op de hoogte zijn na hun inwerk periode. Ook stagiaires die bij ons 

worden ingezet moeten in het bezit zijn van een VOG en dat voor aanvang van hun 

stageperiode laten zien. Wij werken niet met BBL stagiaires.   

Let op: Vanaf het 3e jaar mag de stagiair kinderen vervoeren in de bus. Daarvoor 

heeft die persoon wel goedkeuring nodig op zijn/haar VOG.  

5.5 Vrijwilligers 

Op de drukke dagen maken wij gebruik van vrijwilligers om de kinderen uit school te 

halen. Iedere vrijwilliger is in bezit van een VOG. Vrijwilligers worden opgeroepen op 

het moment dat dit nodig is. 
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6. Ouders 
 

BSOsport Kinderopvang Arnhem, locatie Bakenberg vindt contact met ouders zeer 

belangrijk. Wij hechten dan ook veel waarde aan het contact met de ouders. Hier 

werken wij op verschillende manieren aan. Voor een goede communicatie zijn 

onder meer het halen en brengen (met daarbij een kort gesprek over de dag), de 

website, nieuwsbrieven en de klachtenregeling van belang. De BSO Sport 

Bakenberg heeft een oudercommissie, bestaande uit twee ouders op dit moment. 

6.1 Overdracht 

Na afloop van iedere dag op de locatie is er een moment van overdracht. De 

begeleider neemt even de tijd voor een gesprekje met de ouder(s). Tijdens dit 

gesprekje worden bepaalde zaken over het kind besproken. Deze zaken kunnen erg 

uiteen lopen. Het kan gaan over de kinderopvang zelf, maar ook over de vrije tijd, 

school en sport. 

Het is vooral belangrijk dat een ouder vertrouwen heeft in goede opvang. De band 

tussen begeleider en ouder moet sterk zijn en daarom is het belangrijk te weten wat 

je aan elkaar hebt.  

6.2 Informatie verstrekking 

BSOsport Kinderopvang Arnhem maakt gebruikt van de volgende manier van 

informatievertrekking naar de ouders. Wanneer een kind is aangemeld bij de 

BSOsport Kinderopvang krijgen de ouders een informatieboekje. Hierin staan de 

belangrijke zaken omtrent de kinderopvang.  

Daarnaast wordt er vier keer per jaar een nieuwsbrief, per mail, aan de ouders 

verstrekt. Hierin staan lopende zaken beschreven over de kinderopvang. 

Zijn er dringende zaken die de ouders moeten weten, gebeurd dit via een 

oudermemo welke ook per mail richting ouders gaat. 

Op de locatie zelf is een prikbord aanwezig, waarop de laatste nieuwtjes staan. 

Verder kunnen ouders, naast de normale informatie, ook een kijkje nemen in 

beleidsplannen, protocollen en inspectierapporten.  

6.3 Oudercommissie 

Betrokkenheid staat centraal bij de BSO Sport. Betrokkenheid van ouders is van 

belang voor een juiste afstemming van de BSO Sport met haar naaste omgeving. De 

belangrijkste taak van de oudercommissie is het behartigen van de 

gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over 

het beleid van de BSO Sport. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt 

voor de ouders en voert regelmatig overleg met de directie. Ook biedt de 

oudercommissie ondersteuning bij diverse jaarlijkse ouderbijeenkomsten en andere 

activiteiten van de BSO Sport.  De oudercommissie heeft een adviserende functie. 

De oudercommissie is lid van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang 

(BOINK)  Meer info hierover kunt u vinden op www.boink.info. 

http://www.boink.info/
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De commissie is, voor zover mogelijk, samengesteld uit ouders die de groepen 

vertegenwoordigen. De leden zijn voor een periode van twee jaar benoemd. 

De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar, dus u kunt gerust 

aanschuiven. De notulen van de vergaderingen komen na vaststelling in een 

daarvoor bestemde map. Deze is te allen tijde inzichtelijke voor alle ouders.  
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7. Huisregels BSOsport Kinderopvang 

BSOsport is een geschikte plek om bij te dragen aan de sociale ontwikkeling van 

kinderen. Het is een plek waar kinderen kunnen ontdekken wie ze zelf zijn en wie de 

ander is. Ontdekken wat ze wel en niet leuk vinden maar ook ontdekken wat de 

ander wel of niet leuk vindt. We willen dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in 

de groep. Sociale omgang met elkaar is o.a. rekening houden met de ander, met 

zijn of haar gevoelens en hier respectvol mee omgaan. Waar gespeeld en gegeten 

wordt moet worden opgeruimd. Waar men met elkaar “leeft” dient rekening 

gehouden te worden met elkaar. In het pedagogisch beleidsplan worden de 4 

pedagogische doelen toegelicht.  

Omgangsregels 

1. Doe niets bij een ander, wat jezelf ook niet prettig zou vinden  

2. Kom niet aan een ander als de ander dat niet wil.  

3. We noemen elkaar bij de (voor)naam en gebruiken geen scheldwoorden  

4. Als je kwaad bent ga je niet slaan, schoppen, krabben (je komt niet aan de 

ander).Probeer eerst samen te praten. Ga anders naar de leidster.  

5. Niet: zomaar klikken. Wel: aan de leidster vertellen als er iets gebeurt wat je niet 

prettig of gevaarlijk vindt.  

6. Vertel de leidster wanneer jezelf of iemand anders wordt gepest (dat is géén 

klikken!).  

7. Blijft de pester doorgaan, dan ook aan de leidster vertellen.  

8. Word je gepest, praat er thuis ook over; je moet het niet geheim houden.  

9. Uitlachen, roddelen en dingen afpakken of kinderen buitensluiten vinden we niet 

goed.  

10.Kom niet aan de spullen van een ander  

11.Luister naar elkaar  

12. Beoordeel iemand niet op het uiterlijk/kleding  

13.Opzettelijk iemand pijn doen, opwachten, achterna zitten om te pesten is beslist 

niet toegestaan 
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Huisregels binnen- en buiten ruimte 

1.Als we ergens mee spelen, ruimen we dit erna ook weer netjes op. 

2.We rennen niet in de binnenruimte. 

3.We maken geen spullen kapot. 

4.We luisteren naar de begeleiding wanneer zij dit vragen en laten hen uitpraten. 

5.Steek de vinger op als je iets wilt vragen. 

6.Vraag eerst aan de begeleider of je naar de wc mag of een bal die over het hek is 

gegaan mag pakken. Niet zomaar weglopen.  

7.Niet van de trap glijden maar lopend van de trap af. 

8.Niet aan het net van de goal zitten en niet in de goal klimmen. 

Speerpunten huisregels: 

• Ieder jaar moet het locatiehoofd het huisreglement doornemen en waar 

nodig aanpassen, wanneer er veranderingen zijn opgetreden. 
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8. Praktische zaken 

8.1 Verjaardagen 

Verjaardagen van kinderen worden op de groep gevierd. We hebben trakteren niet 

meer sinds september 2016. Het scheelt geld voor de ouders en het scheelt een 

hoop tijd. Als er geen traktaties zijn kunnen we sneller naar buiten en houden we de 

regie zelf in handen. Zingen voor de jarige houden we er absoluut in, het is natuurlijk 

een speciale dag. We geven het kind ook de mogelijkheid om een tik spel te 

bedenken.  

8.2 Afscheid 

Als kinderen afscheid nemen bij BSOsport Kinderopvang, staan wij hier altijd even bij 

stil. Zij mogen trakteren liefst wel zo gezond mogelijk.   

8.3 Feestdagen 

BSOsport Kinderopvang Arnhem, locatie Bakenberg is in 2019 op de erkende 

feestdagen gesloten: 

In 2019 zijn we op de volgende dagen gesloten: 
 
-Woensdag 20 maart EHBOdag 

-Maandag 22 april 2e paasdag 

-Vrijdag 27 april Koningsdag (vrijdagen zijn we sowieso gesloten) 

-Donderdag 30 mei Hemelvaart 

-Maandag 10 juni 2e Pinksterdag 

-Dinsdag 8 oktober Scholingsdag 

-Woensdag 25 december 1e Kerstdag 

-Donderdag 26 december 2e Kerstdag 

-Dinsdag 31 december Oudjaarsdag tot 17.00uur open. 

-Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag 

 

8.4 Uitstapjes 

In de vakanties worden er uitstapjes gemaakt met BSOsport Kinderopvang. Er wordt 

gebruik gemaakt van de sportbus om naar deze uitjes te komen. 

8.5 Kleding 

Kinderen die bij BSOsport Kinderopvang aankomen, dragen hun kleding die zij 

gedurende de dag ook op school dragen. Dit is echter geen kleding om mee te 

sporten. Dit gezien bewegingsvrijheid en hygiëne. Daarom is het verplicht voor de 
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kinderen om sportkleding mee te nemen en deze te dragen tijdens de activiteiten. 

De kinderen krijgen bij aanvang op BSOsport Kinderopvang een rugtas om deze 

kleding in te bewaren. Welk type kleding er gedragen wordt is natuurlijk afhankelijk 

van het weer. Bij warm weer is een t-shirt en een sportbroekje voldoende, bij lagere 

tempraturen is een trainingspak vereist en daarover een jack (dit moet wel een jack 

zijn wat vies mag worden en tegen een stootje kan) 

 

 

 

 

 

8.6 Ruilen en extra dagen 

Mochten ouders incidenteel een extra opvang dag nodig hebben, dan melden zij 

dit bij het hoofd of de begeleidster van de groep. Wanneer de 

groepsomstandigheden het toelaten, wordt het verzoek gehonoreerd. Een extra 

dag wordt in rekening gebracht. 

Wanneer ouders van te voren weten dat hun kind niet zal komen op een vaste dag, 

dan kan het kind in overleg in plaats van die dag een andere dag komen. We 

spreken dan van een ruil dag. Dit kan alleen als het vooraf vermeld is en als er op de 

gewenste dag plaats is. Ziektedagen kunnen niet worden ingehaald/geruild. 

8.7 Veiligheid en hygiëne 

Onder de Wet Kinderopvang wordt de veiligheid van kinderen bewaakt door 

uitvoering van de Risico -inventarisatie en –evaluatie Veiligheid en Gezondheid (RIV 

en RIG). Deze RIV en RIG vinden bij BSOsport Arnhem, locatie Bakenberg één keer 

per jaar plaats, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het locatiehoofd. Op 

basis van de inventarisatie wordt een actieplan geschreven. De RIV en RIG zijn voor 

ouders inzichtelijk. 

Naast de actieplannen veiligheid en gezondheid beschikt BSOsport Arnhem over de 

volgende protocollen en reglementen: 

• Het huisreglement; 

• Hygiëne beleid; 

• Protocol geneesmiddelenverstrekking; 

• Calamiteitenplan; 

• Protocol logistiek en looproute; 

• Protocol kindermishandeling; 

• Pestprotocol; 

• Luizenprotocol; 

• Protocol overlijden. 

 

Ook deze documenten zijn inzichtelijk voor ouders. 

8.8 Eten en drinken 

Het eet- en drinkmoment is voor kinderen belangrijk voor de ontwikkeling en heeft 

daarnaast ook een sociale functie (zie pedagogisch beleidsplan voor meer 

informatie). 
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Ouders zijn verantwoordelijk om de begeleidsters op de hoogte te stellen van 

bijzonderheden en wensen rondom de voeding van het kind. Bijzonderheden zoals 

een allergie, dieet of wensen vanuit een geloofsovertuiging worden tijdens het 

intakegesprek op het intakeformulier genoteerd. De begeleidsters proberen een 

alternatief voedingsmiddel te geven. Indien dit niet het geval is, of in geval van 

traktaties, zorgen de ouders zelf voor een alternatief.  

8.9 Plaatsing 

De plaatsing bij BSOsport Kinderopvang  gaat volgens de plaatsingsprocedure 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Voordat een kind start bij BSOsport 

Kinderopvang, is er altijd de mogelijkheid om een kind te laten wennen op de BSO. 

Wanneer ouders een keer komen kijken wordt ook vaak voorgesteld om dit te doen 

op het eind van een reguliere opvang dag. Daarnaast wordt gevraagd het kind 

mee te nemen. Hierdoor kan vast sfeer geproefd worden. 

 

9. Samenwerking met de omliggende scholen 
 

BSOsport Kinderopvang Arnhem, locatie Bakenberg werkt samen met de scholen: 

De Zyp (Emmausschool + Pieterbrueghel Eduard Beinum) 

Pieter Brueghelschool Bauerstraat 
Arnhemse Montessori School  
‘t Panorama  
De Heijenoordschool  
Jan Ligthartschool 

De Dorpsschool 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


