
Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe WormerWieken - De Eigen Wijs,  
augustus 2020  

 
Inleiding  
De locatie telt drie BSO groepen. Twee van de drie BSO groepen bevinden zich in het pand 
gelegen op het schoolplein: het Kasteel. De derde BSO groep bevindt zich in de basisschool 
van De Eigen Wijs. Op de groepen worden kinderen opgevangen van basisschool 
WormerWieken en De Eigen Wijs. De jongste kinderen worden door pedagogisch 
medewerkers opgehaald vanuit de klas. De oudere kinderen komen zelfstandig naar de 
BSO ruimte. 
 
Inrichting groepen  
Alle BSO groepen zijn ingericht op leeftijd en interesses van de kinderen. Ze hebben een 
huiselijke uitstraling en er zijn diverse activiteiten mogelijk: huiskamer, computer, timmeren, 
knutselen, spelletjes, lezen, bouwen sport - en bewegen en een Wii-spel. Er zijn veel 
speelhoeken en er is voldoende uitdaging en spelmateriaal voor activiteiten aangepast aan 
leeftijd en ontwikkeling van de leeftijdsgroep. 
 
Omvang en samenstelling van de groepen  

Naam groep Max. aantal 
kinderen  

Leeftijdsgroep  

Dreuzels  
De Eigen Wijs  

20 
 

4 t/m 9 jaar  

Dwergen 20 
 

4 t/m 7 jaar 

Reuzen 20 6 t/m 9 jaar 

 
Openingstijden 
Tijdens schoolweken: voorschoolse opvang (VSO) van 7:00 - 8:30/9:00 uur 

naschoolse opvang (NSO) van 14:00 - 18:15/18:30 uur 
 
Tijdens studiedagen en schoolvakanties: 7:00 uur tot 18:30 uur.  
 
Aantal beroepskrachten en samenvoegen  
Op de basisgroepen wordt gewerkt met vaste beroepskrachten. Het aantal beroepskrachten 
dat daadwerkelijk wordt ingezet, wordt bepaald aan de hand van de BKR Wet kinderopvang. 
Om de rust te waarborgen, kan er gebruik gemaakt worden van meerdere groepsruimtes.  
 
Er kan, als er minder kinderen zijn, gekozen worden om de groepen samen te voegen. 
Zolang het kindaantal van de dwergen-, dreuzel- en reuzengroep samen onder de 20 
kinderen ligt, worden de kinderen in 1 groep opgevangen. Voor bepaalde activiteiten wordt 
samenwerking gezocht tussen de groepen. Een kind kan tijdelijk op een tweede basisgroep 
worden geplaatst. Ouders tekenen hiervoor een tweede basisgroep formulier of het kan 
worden opgenomen in de overeenkomst kinderopvang. 



Als er vanaf 16.00 uur op twee groepen samen minder dan 20 kinderen zijn, kiezen wij 
ervoor dat er samengevoegd wordt. De vaste medewerker van de ene groep sluit met haar 
kinderen aan. De derde medewerker kan dan naar huis. 
 
Opvangdagen en locaties  
Op deze locatie worden op maandag t/m vrijdag kinderen opgevangen. Vanwege de 
kindaantallen voegen wij op woensdag en vrijdag samen met BSO Weremere (Kameelstraat 
24) vanaf 4 jaar en op BSO Hoofdlocatie (Dorpsstraat 187) vanaf 8 jaar. Ouders zijn hiervan 
op de hoogte, en hebben hier, bij een nieuwe plaatsing, toestemming voor gegeven middels 
het tekenen van de overeenkomst. Wanneer de kindaantallen op de woensdag en vrijdag 
toeneemt zullen wij de opvang op de eigen locatie verzorgen.  
 
Opendeuren en groepsoverstijgende activiteiten  
Op deze locatie beginnen de kinderen hun middag/schoolvrije dag op de basisgroep. Na of 
tijdens het korte eetmoment kiezen kinderen een of meerdere activiteiten/bezigheden. 
Kinderen van basisschool De Eigen Wijs hebben de mogelijkheid om, als ze dat willen, 
verder te gaan met een thema vanuit de klas. Kinderen spelen met en bij elkaar. Er wordt 
een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden, kinderen kunnen dan ook zelf kiezen 
wat ze willen doen en hoe lang. Er is voldoende aanbod van spel-, ontwikkelings-, 
bewegings- en creatieve materialen. Kinderen kunnen kiezen voor drukke of rustige 
activiteiten. Er kan op aanvraag gebruik gemaakt worden van de speelzaal in de school voor 
beweging/dans en/of muziekactiviteiten en dit geldt ook voor de gymzaal. Voor alle 
groepsoverstijgende activiteiten geldt dat kinderen altijd onder begeleiding van pedagogisch 
medewerkers op activiteit gaan. 
 
Achterwachtregeling en EHBO 
Er zijn altijd twee pedagogisch medewerkers in het pand en/of er zijn leerkrachten van de 
school aanwezig. Als achterwacht incidenteel nodig is, dan worden collega’s op Weremere 
en het hoofdgebouw aangewezen.  
Er is altijd minstens 1 medewerker aanwezig welke in het bezit is van een geldig 
kinder-EHBO certificaat.  
 
Drie uursregeling  
Tijdens de reguliere schoolweken wordt er niet van de BKR afgeweken. Tijdens 
schoolvakanties (en tijdens studiedagen/stakingsdagen) kán het zijn dat er wordt 
afgeweken.  
● Bij maximaal 20 kinderen kan er afgeweken worden tussen 8.00uur en 9.30uur en tussen 
16.00uur en 17.30uur.  
● Bij meer dan 20 kinderen kan er afgeweken worden tussen 8.00uur en 9.30uur en tussen 
16.30uur en 18.00uur.  
 
Wijze van informeren bij uitvallen van de vaste medewerkers en/of andere medewerkers op 
de groep  
Wanneer medewerkers langdurig uitvallen, worden ouders en kinderen hiervan op de hoogte 
gesteld d.m.v. een bericht in de Ouderapp. Als een medewerker zich, op korte termijn ziek 



meldt, dan zien ouders dit middels een aankondiging op de deur of horen zij het van de 
medewerker tijdens de overdracht. 
 
De buitenruimte en activiteiten  
De jongste kinderen spelen onder begeleiding op het schoolplein of maken een uitstapje 
naar de speeltuin of kinderboerderij. De oudere kinderen mogen zelfstandig op het 
schoolplein spelen (als hiervoor toestemming is gegeven door de ouders), zij moeten op het 
plein blijven. Onder begeleiding gaan zij op pad naar de speeltuin en het speelveld voor de 
school. Als ouders hiervoor akkoord geven, kunnen de kinderen meer zelfstandigheid 
krijgen.  
 
BSA  
Op alle locaties biedt kinderopvang Baloe Brede School Activiteiten aan. Zie voor de 
werkwijze op onze website onder het kopje BSO activiteiten/Brede School.  
 
Vakanties 
Tijdens de schoolvakanties worden de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag 
opgevangen op de eigen locatie.  
Op woensdag en vrijdag voegen wij samen met locatie Weremere (Kameelstraat 24). In de 
rustige vakantieweken werken deze groepen soms samen met andere locaties. Dit is 
afhankelijk van het geboden programma, bijvoorbeeld samen met de bussen op uitstapje. 
Ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan altijd op de hoogte gesteld.  
 
Vierogen-principe  
Voor de BSO is de vierogen-regeling niet van toepassing. Wel leiden we onze pedagogisch 
medewerkers goed op om bij opvallend gedrag van wie dan ook, altijd diegene aan te 
spreken.  
 


