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Bewegen geeft energie,

het is tijd voor sport!
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Voorwoord 
Voor u ligt het informatieboekje van BSOsport kinderopvang locatie 
Twello.

BSOsport is een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 
jaar, waar sport en bewegingsspelen, onder leiding van een sport- 
instructeur, centraal staat. We streven ernaar kinderen optimaal 
tot ontwikkeling te laten komen in sportief en motorisch opzicht. 
Presteren mag, maar het kennismaken met sporten en bewegen, het 
plezier hierin krijgen, het kunnen groeien in je sociale omgang horen 
daar ook bij. 

Kinderen hebben al een dag op school gehad. Aandachtig luisteren, 
concentreren op taken of het maken van rekensommen.  Daarom 
starten wij de middag altijd rustig op met een eet- en drinkmo-
ment als alle kinderen binnen zijn. Tijdens dit moment wordt de 
tijd genomen om gezellig met elkaar te praten. Even de schooldag 
doornemen of een belangrijke gebeurtenis aan de begeleid(st)er te 
vertellen.

We merken, door het moment voor zichzelf, dat het programma voor 
de sport beter wordt opgepakt en kunnen we net iets meer van ze 
vragen in de zin van opletten en uitdagen. Hierdoor blijft het voor de 
kinderen leuk en wordt het geen verplichting.

In de binnenruimte hebben we meerdere gezelschapsspellen/speel-
matten. Voor buiten hebben we een breed scala aan materialen om 
de kinderen een variërend aanbod te geven. Van hockey tot frisbee, 
we kunnen alle kanten op. De inbreng van goede begeleid(st)ers is 
hierbij van groot belang. 

Kerklaan 2a
7391 AN Twello

Telefoonnummer: 06-15595566 
E-mail: hoofd.twello@bsosport.nl Twello

kinderopvang
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1. Algemene informatie
1.1 Belangrijke gegevens

BSOsport Twello
Kerklaan 2a
7391 AN Twello

Postadres:
BSOsport kinderopvang
Postbus 874
7301 BC Apeldoorn

E- mail: hoofd.twello@bsosport.nl 
Internet: www.bsosport.nl 

Mobiel nummer: 06-15595566
KvKnr:08161311 
LRKnr:178194955

1.2 Openingstijden

Wij zijn 52 weken per jaar open. Van deze 52 weken, zijn we 40 
weken aansluitend op de schooltijden, tot 18.15 uur open op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Gedurende de school- 
vakanties (12 weken per jaar) zijn we van 07.45 uur tot 18.15 uur 
open.

Bij BSOsport zijn we op de erkende feestdagen gesloten. Dit zijn 
Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinkster-
dag en één keer in de 5 jaar Bevrijdingsdag (in 2025). Verder zijn wij 
3 dagen in het jaar gesloten i.v.m. onze BHV-EHBO bijscholingsdag, 
teamdag en scholingsdag.
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1.3 Aanmelding en plaatsing

Aanmelding
Aanmelden voor BSOsport kan via de website www.bsosport.nl. ier 
vindt u het aanmeldingsformulier. Deze kunt u invullen en vervolgens 
op ‘aanvraag indienen’ drukken. Aan de hand van het aanmeldingsfor-
mulier, bekijkt de hoofdbegeleider of uw kind geplaatst kan worden. 
Dit hangt van 2 punten af, namelijk of er plek is op deze dag bij 
BSOsport en of uw kind opgehaald kan worden van school. 

Rondleiding BSO
Tijdens de rondleiding worden o.a. de volgende zaken besproken:
• uitleg contract
• eventuele bijzonderheden/allergieën 
• groepsbeleid zoals dagindeling, 
• wat dient u mee te geven aan uw kind

Tijdens dit gesprek maakt u kennis met de locatie en kunt u ook 
vragen stellen. Ook vinden wij het fijn om kennis te maken met uw 
kind. Na de intake kan er besloten worden om over te gaan tot een 
contract. Dit kan tevens, aan de hand van de intake, ook door beide 
partijen worden afgezegd. Wanneer het contract door beide partijen 
ondertekend is, is de plaatsing definitief.

Wijzigen en beëindigen contract
Wijzigen in het contract kunt u per mail doorgeven aan de hoofd- 
begeleider. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. 

1.4 Contractvormen
Bij BSOsport kun je kiezen uit 3 contracten: het 40koud contract, het 
40+ contract en het 52 weken contract. Elk contract heeft zijn eigen 
berekening en eigen uurprijs om tot een maandfactuur te komen. 
De uurtarieven staan vermeld op onze website.

Hieronder kunt u zien hoe de berekening van de verschillende 
contracten tot stand komt en wat dit betekent voor het eventuele 
vakantiebudget.
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40koud contract
Bij dit contract kiest u alleen voor opvang tijdens de 40 schoolweken 
per jaar. De berekening gaat als volgt:

Afgenomen uren per week × 40 weken / 12 maanden = aantal 
opvanguren per maand.
Bij dit contract zit geen budget voor vakanties en/of studiedagen.
(Voor meerdere middagen doet u gewoon × het aantal middagen)

40+ contract
Bij dit contract kiest u voor opvang tijdens de 40 schoolweken, plus 
u spaart 12 weken per jaar voor een tegoed tijdens vakanties en/of 
studiedagen.
Deze berekening gaat als volgt:
Afgenomen uren per week × 52 weken (waarvan 40 schoolweken en 12 
vakantieweken) / 12 maanden = aantal opvanguren per maand.
Voor het vakantiebudget spaart u dus jaarlijks het aantal afgenomen 
uren per week × 12 = ... uur per kalenderjaar.
Deze uren zijn alleen in te zetten voor desbetreffend kalenderjaar.
(Voor meerdere middagen doet u gewoon × het aantal middagen).
Opvang tijdens studiedagen / vakanties is altijd onder bepaalde voor-
waarden.

52 weken contract
Dit is het maximale contract. Hierbij kiest u voor opvang tijdens de 
40 schoolweken, plus gegarandeerde opvang tijdens elke vakantie- 
week.

Deze berekening gaat als volgt:
Afgenomen uren per week × 40 (schoolweken) / 12 maand, + 10,5 uur 
voor een vakantiedag = aantal opvanguren per maand.
Bijvoorbeeld: uw kind zit op de Martinusschool en maakt 1 middag per 
week gebruik van BSOsport. Een middag kent 4 uur.
4 × 40 (schoolweken) / 12 (maanden) + 10,5 voor vakantiedag = 23,84 
opvanguren per maand.
(Voor meerdere middagen doet u gewoon × het aantal middagen)
Studiedagen zitten bij dit pakket inbegrepen en betaalt u niet extra 
voor.
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1.5 Aan- of afwezigheid van uw kind
Het is belangrijk dat we van tevoren weten wanneer uw kind 
aanwezig of afwezig is. Houdt u daarom aan de volgende regels: 
• Tijdens schoolweken kunt u uw kind(eren) het liefst ophalen  
 vanaf 17.00, tot 18.15 uur.
• Tijdens schoolvakanties, bij voorkeur, voor 09.00 uur brengen  
 en ophalen vanaf  17.00 uur. Wilt u hier van afwijken, meldt u  
 dit dan aan de hoofdbegeleider. Dit i.v.m. eventueel geplande  
 uitjes.
• Komt uw kind om welke reden dan ook een dagje niet, geef dit  
 dan tijdig door aan onze hoofdbegeleider via sms/app/mail/ 
 telefoon. Afmeldingen voor diezelfde dag graag via sms/app. 
• Wordt uw kind door iemand anders dan de bij ons bekende  
 persoon opgehaald, dan dient u dit  aan de groepsbegeleidster  
 of hoofdbegeleider door te geven.
• Reserveer wat tijd voor het halen en brengen. Tijdens het  
 halen en brengen vindt het contact met de begeleid(st)ers  
 plaats. Dit contact is belangrijk, omdat u met leid(st)ers in  
 een kort gesprek informatie uit kunt wisselen over uw kind.
• Mocht u incidenteel een opvangdag extra willen, meld dit  
 dan bij de hoofdbegeleider. Als de groepsomstandigheden  
 (kind/leidsterratio) het toelaten wordt uw verzoek   
 gehonoreerd. Een extra dag wordt u, achteraf, in rekening  
 gebracht, afhankelijk van het gekozen contract. Als u van te  
 voren weet dat uw kind niet zal komen op een vaste dag, dan  
 kunt u overleggen of uw kind een dag kan ruilen. 
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2. Sportvisie 
2.1 Visie
Bij BSOsport kinderopvang willen wij graag kinderen prikkelen om 
aan te zetten tot activiteit. Het is juist die prikkel die ze aanzet tot 
denken en bewegen. 

Wij willen de kinderen prikkels aanreiken die ze zelf aan kunnen 
grijpen en dus kunnen ontwikkelen zowel op motorisch als fysiek 
vlak en daarbij ook zeker het sociale vlak. Met de sociale aspecten is 
verantwoord bewegen in onze huidige maatschappij een belangrijk 
item. We merken dat veel kinderen in hun vrije tijd graag willen 
bewegen. Maar de komst van de moderne apparatuur houdt kinderen 
vaak binnen. Aan ons de taak om hier op in te spelen.

Bewegen is de juiste benaming voor alle sporten en activiteiten 
samen. Bewegen doe je in een ruimte, met of zonder teamgenoten, 
met of zonder hulpmiddel en met of zonder bepaald doel. Bij 
bewegen hoort het sporten met wedstrijdelement, maar ook spel 
activiteiten zijn hier een belangrijk onderdeel van. 

2.2 Begeleiding
Bij BSOsport kinderopvang willen we graag al deze mogelijkheden 
van bewegen bij elkaar pakken en op verschillende leerlijnen 
aan de slag gaan. Een deel van onze basis is het Basisdocument 
Bewegingsonderwijs. Dit boek heeft een aantal leerlijnen waarbinnen 
de bewegingsproblemen worden voorgesteld. Onze activiteiten 
staan op een spelende wijze in het teken van motorische en fysieke 
ontwikkelingen van uw kind. De activiteiten/lessen worden gegeven 
door gekwalificeerde sportdocenten in de kinderopvang. Wetende dat 
de minimale norm voor bewegen voor kinderen in de leeftijd van 4-13 
jaar ongeveer een uur per dag is blijkt de BSOsport kinderopvang een 
uitkomst. Sport /spel is een unieke kinderopvang formule om zowel 
fysiek als mentaal te ontdekken wie je bent.
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3. Een dag bij BSOsport kinderopvang
3.1 Dagelijkse gang van zaken
Binnen BSOsport willen wij graag een ruimte creëren waarin uw kind 
zich thuis voelt, zich veilig voelt en uitgedaagd wordt. Wij willen de 
kinderen die bij ons komen een plek bieden waar zij zichzelf kunnen 
zijn. Het is daarom belangrijk voor u als ouder om te weten dat, als 
u BSOsport binnenloopt, u de beweegwereld van het kind binnen 
treedt.

Kinderen die naar BSOsport gaan worden, afhankelijk van de 
afstand tot school, met de sportbus of lopend opgehaald van 
school. Aangekomen bij het sportpark, kleden de kinderen zich om 
in de kleedruimtes en gaan naar de BSO ruimte om te eten en te 
drinken. Hierbij zitten de kinderen in vooraf opgestelde stamgroep-
en, lees hieronder meer. Hierna wordt het programma van de 
middag voorgelegd. Op het veld kunnen ze eerst lekker zelf gaan 
ontdekken en bewegen, zodat onze begeleiders de activiteit voor kan 
bereiden. Daarna beginnen we vaak met een aantal korte warming-up 
spelletjes. De groep wordt weer samengevoegd zoals de stamgroepen 
dit aangeven en kunnen de kinderen aan de slag met voetbal, hock-
ey, frisbee, jeu des boules, handbal, korfbal, tikspelen, balspelen, 
atletiek en nog veel meer activiteiten. 

De kinderen worden verdeeld in stamgroepen, welke gebaseerd zijn 
op het sportieve niveau en de leeftijd van de kinderen. 
Deze stamgroepen staan vast en benoemd op het formulier 
‘stamgroepen’. Zo weet ieder kind in welke groep hij/zij verwacht 
wordt. Dit formulier kunt u inzien.

Ook krijgt elk kind een mentor aangewezen. Dit is één van de bege-
leiders en hij/zij zal wat extra aandacht vestigen op uw kind(eren).
Dit formulier kunt u opvragen bij de hoofdbegeleider.
De hoofdbegeleider blijft altijd hoofd aansprakelijk.

In de maanden januari en februari gaan we meerdere middagen naar 
de gymzaal, zodat we niet afhankelijk zijn van het weer en andere, 
uitdagende spellen kunnen aanbieden.
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3.2 Uitjes
Er bestaat de mogelijkheid dat kinderen met de begeleid(st)ers 
een uitstapje maken. Doordat  BSOsport eigen sportbussen heeft, 
kan er gemakkelijk en veilig een uitstapje worden gemaakt. Er 
kunnen uitstapjes gemaakt worden naar bijvoorbeeld: het bos, 
de kinderboerderij, de speeltuin, de schaatsbaan of naar een 
sportevenement natuurlijk. Dit is voornamelijk het geval tijdens de 
vakantie. Hiervoor dient een toestemmingsformulier voor ingevuld te 
worden, deze zijn beschikbaar en inzichtelijk op locatie.
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4. Eten en drinken
Bij BSOsport wordt er samen gegeten en gedronken. Behalve dat eten 
en drinken goed is voor de ontwikkeling, heeft het ook een sociale 
functie, een sfeerfunctie en een moment van rust. 
BSOsport verzorgt het fruit, de broodmaaltijden, het drinken en de 
tussendoortjes.
Wij bieden de kinderen altijd volkorenbrood met de keuze uit een 
aantal hartige en zoete belegsoorten. 
Kinderen hebben een goede voeding nodig om zich te ontwikkelen. 
Bij afwijkend eetpatroon of andere bijzonderheden zullen ouders de 
hoofdbegeleider inlichten. 

De begeleid(st)ers zien erop toe dat de kinderen goed drinken. 
Tijdens het eetmoment wordt er suikervrije ranja aangeboden. 
Daarnaast kunnen kinderen altijd water drinken wanneer zij dat 
willen. 

4.1 Dieet, allergie etc
Ouders zijn verantwoordelijk om de begeleid(st)ers 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 besproken en op 
het intakeformulier genoteerd. 

De begeleid(st)ers proberen een alternatief voedingsmiddel te 
geven. Indien dit niet het geval is, of in geval van traktaties, zorgen 
de ouders zelf voor een alternatief. Dit wordt op de daarvoor 
afgesproken plek bewaard/neergelegd. 

4.2 Traktaties 
Als een kind jarig is, als een broertje of zusje is geboren of als een 
kind afscheid neemt, mag het kind trakteren. Dit is natuurlijk geheel 
vrijblijvend. Omdat wij tijdens het eet- en drinkmoment ook al fruit 
en een koekje aanbieden, houden we de traktatie graag klein en bij 
voorkeur per stuk verpakt.
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5. Veiligheid en gezondheid
Bij het ontwikkelen van de werkwijze en inrichting van BSOsport 
kinderopvang is er uitgebreid aandacht besteed aan een gezonde en 
veilige leefomgeving. Hierbij hanteren wij de richtlijnen van de GGD 
en de Wet Kinderopvang.

5.1 Veiligheid en hygiëne 
Binnen BSOsport hebben wij verschillende protocollen en richtlijnen 
om de hygiëne en veiligheid te waarborgen. De inrichting van BSO 
sport en de gebruikte materialen voldoen aan de geldende wet- en 
regelgeving. Elke dag zijn er begeleid(st)ers  aanwezig met een geldig 
EHBO/BHV diploma, alle begeleid(st)ers gaan jaarlijks op (herhaling)
cursus. Daarnaast voert de GGD jaarlijks in opdracht van de ge-
meente een inspectiebezoek uit. Het inspectierapport kunt u vinden 
op onze website bij ‘Landelijk register kinderopvang’.

5.2 Ziekte 
Voor wat betreft het ziektebeleid hanteren wij de richtlijnen van de 
GGD. Bij de vraag of een ziek kind de BSO mag bezoeken of die dag 
mag blijven is de mate waarin een kind zich ziek voelt de leidraad. 
De beoordeling hangt af van de mate waarin het kind mee kan doen 
aan groepsactiviteiten, de mate van extra zorg die het kind nodig 
heeft en eventueel besmettingsgevaar. In het algemeen beoordeelt 
de groepsleiding ieder individueel ziektegeval. 

Bij koorts vanaf 38.5 graden Celsius zullen wij de ouders inlichten en 
verzoeken het zieke kind op te komen halen. Een ziek kind is vaak het 
liefst in zijn / haar veilige thuisomgeving. 

Ouders hebben de uiteindelijke verantwoordelijkheid om de 
kinderen te brengen/halen. Wanneer overduidelijk is dat het niet 
meer verantwoordelijk is, kan de buitenschoolse opvang de ouders 
verplichten het kind op te halen of mee te nemen. In deze situatie 
zal de buitenschoolse opvang geen verantwoordelijkheid meer kunnen 
of willen dragen voor het kind.
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In het algemeen kan een kind niet naar de opvang komen wanneer:
1. Het kind zo ziek is dat het niet aan het normale dagprogramma kan 
meedoen. Het kind zal zich thuis beter op zijn/haar gemak voelen.
2. Het kind zoveel extra verzorging nodig heeft dat dit voor de 
begeleid(st)er niet uit te voeren valt zonder de andere kinderen teko-
rt te doen. 

Strikt medische redenen om een kind te weren voor verblijf bij de 
BSO zijn:
•Waterige en/of bloederige diarree 
•Geelzucht 
•Open tuberculose 
•Difterie en polio 
•Koorts boven de 38, 5 graden 
•Waterpokken, waarbij de blaasjes nog vochtig zijn
•Krentenbaard, tenzij aantoonbaar behandeld

5.4 Medicijngebruik
Als uw kind gebruik moet maken van medicijnen op doktersrecept 
dan vragen wij het volgende van u:
Het medicijn op doktersrecept moet op naam staan van uw kind en 
compleet met doosje en bijsluiter aan ons afgeleverd worden. Ook 
kijken we naar de datum en toedienfrequentie. 
De begeleid(st)ers van BSOsport kunnen slechts de volgende 
medicijnen toedienen na ondertekening van een medicatieformulier: 
neus-, oog-, en oordruppels, antibiotica/penicilline, oogpleisters, 
hoestdrankjes en pufapparaten. Al deze middelen worden alleen 
toegediend als zij zijn voorgeschreven op doktersrecept. Bij gebruik 
van antibiotica vragen wij om uw kind pas te brengen als het recept 
al meer dan 24 uur wordt gebruikt. U bent verplicht dit aan te tonen 
middels datum op recept. 

Wij vragen u altijd een medicatieformulier te ondertekenen, waarin u 
aangeeft dat wij toestemming hebben om het medicijn toe te dienen. 
Wordt deze niet getekend dan zullen wij medicijnen niet toedienen. 
Verantwoordelijkheid voor medicijngebruik blijft altijd bij de ouders 
liggen. 
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5.5 Hoofdluis
Hoofdluis is een ongemak dat zich makkelijk en snel kan verspreiden. 
Om deze verspreiding zoveel mogelijk te beperken, vragen wij ouders 
die hoofdluis geconstateerd hebben dit thuis te behandelen. Stel de 
begeleid(st)er op de hoogte, zodat zij extra alert kunnen zijn. Op het 
moment dat er luizen zijn geconstateerd, hanteren wij ons protocol 
luizen.

5.6 Ongevallen
Mocht uw kind op het dagverblijf betrokken raken bij een ongeval 
van ernstige aard, ondernemen wij direct actie en stellen wij u daar 
zo snel mogelijk van op de hoogte. Het is dan ook van belang dat wij 
beschikken over de juiste telefoonnummers waarop u te bereiken 
bent. Bij persoonlijke wijzigingen in bereikbaarheid vertrouwen wij 
erop dat u ons hier zelf van op de hoogte stelt. 

5.7 Achterwacht
Een achterwacht is iemand die in geval van nood ingeschakeld kan 
worden. Ons eerste aanspreekpunt zijn de medewerkers van de sport-
vereniging. Mochten zij er niet zijn dan zal er een beroep worden 
gedaan op de locatie van Koningskind Apeldoorn Centrum (onderdeel 
van onze organisatie). Het is zo dat er een achterwacht geregeld 
moet zijn wanneer een begeleidster alleen op de groep staat zodat ze 
er niet helemaal alleen voor staat in geval van calamiteiten. 

5.8 Meldplicht
Als wij als werkgever aanwijzingen hebben dat een werknemer 
seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind, dan zijn wij 
verplicht dit direct te overleggen met de vertrouwensinspecteur van 
de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur zal de 
werkgever adviseren wat hij moet doen. Gaat het om een strafbaar 
feit, dan moet de werkgever hiervan aangifte doen. Als werknemers 
aanwijzingen hebben dat er geweld wordt gebruikt tegen een kind, 
kunnen zij de vertrouwensinspecteur bellen voor advies. Ook ouders 
kunnen terecht bij de vertrouwensinspecteur als zij aanwijzingen 
hebben dat er geweld wordt gebruikt tegen een kind. 
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Het telefoonnummer van het team van vertrouwensinspecteurs is 
0900 -1113111(overdag bereikbaar).Zie ook protocol kindermishande-
ling en de meldcode op de groep.

5.9 Overige protocollen
Ook op andere gebieden hebben wij protocollen en richtlijnen zoals:
- Kindermishandeling
- Hygiëne
- Ziektebeleid
- Logistiek
- Huisreglement
- Calamiteitenplan
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6. Ouders
Een kind naar BSOsport laten gaan of brengen, is voor ouders een 
hele stap. De zorg voor het kind overdragen is en blijft moeilijk.  Een 
goede communicatie tussen begeleid(st)ers en ouders is daarom erg 
belangrijk. Door een goed en veelvuldig contact met de ouders kan 
BSOsport inspelen op de thuissituatie en blijven ouders op de hoogte 
van de manier van werken in BSOsport. Voor een goede communicatie 
zijn onder meer het halen en brengen (met daarbij een kort gesprek 
over de dag), de nieuwsbrieven, de website, de oudercommissie en 
de klachtenregeling van belang. 

Op onze locatie ligt altijd de map met het beleidsplan, het werkplan 
en diverse protocollen ter inzage. De algemene voorwaarden kunt u 
vinden op onze website.

6.1 Bereikbaarheid ouders
De bereikbaarheid is heel belangrijk als het gaat om bijvoorbeeld 
ziekte of belangrijke vragen met betrekking tot uw kind. U dient dan 
ook tijdig door te geven als er sprake is van veranderingen van adres 
of telefoonnummers, zowel privé als van uw werk. Op onze BSOsport 
locatie ligt een map waarin van alle kinderen per dag de gegevens 
staan verwerkt waarmee familie kan worden bereikt.

6.2 De oudercommissie
Betrokkenheid staat centraal bij BSOsport. Betrokkenheid van ouders 
is van belang voor een juiste afstemming van BSOsport 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 BSOsport. De 
oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders. 
Ook biedt de oudercommissie ondersteuning bij diverse jaarlijkse 
ouderbijeenkomsten en andere activiteiten van BSOsport.  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 
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www.boink.info.
De commissie is, voor zover mogelijk , samengesteld uit ouders die de 
groepen vertegenwoordigen. De leden worden 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 ten aller tijde 
inzichtelijke voor alle ouders. 

Bent u als ouder geïnteresseerd om deel te nemen aan 
de oudercommissie, dan kunt u informatie krijgen bij de 
hoofdbegeleider.

6.3 Klachten en inspraak
Bij onvrede kunt u contact zoeken met de direct betrokken bege-
leid(st)er. Indien dit niet of onvoldoende tot een oplossing leidt kunt 
u zich wenden tot de hoofdbegeleider van BSOsport.
U kunt een klachtenformulier invullen die op locatie inzichtelijk en 
beschikbaar is. Komt u er met de hoofdbegeleidster/organisatie niet 
uit?
BSOsport is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang, 
waar ouders hun klacht kunnen neerleggen. Zij zullen de klacht 
onafhankelijk behandelen. Verder is er voor de oudercommissie de 
mogelijkheid om gezamenlijk een klacht neer te leggen bij de klacht-
enkamer. Jaarlijks wordt er een klachtenregistratie door de hoofd-
begeleider ingevuld, welke vervolgens met de GGD wordt overlegd. 
Informatie over de klachtencommissie en haar mogelijkheden, vindt u 
in de map op 
onze locatie.

6.4 Bekijken van foto’s en nieuwsbrief
Overdag worden er soms op de BSO leuke momenten van uw kind 
vastgelegd op foto. Mocht u niet willen dat er foto’s te zien zijn voor 
andere ouders, vul dit dan in op uw aanmeldingsformulier en meldt 
dit dan graag bij de hoofdbegeleider.

De meeste informatie, zoals nieuwsbrieven en foto’s, worden door de 
hoofdbegeleider via mail verstuurd.
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