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Locatie: BSO Baloe de Eendragt 
Deze locatie is op korte loopafstand van basisschool de Eendragt (Dorpsstraat 13) en hier 
worden dan ook kinderen opgevangen van deze school. De kinderen worden door pedagogisch 
medewerkers lopend (vijf minuten) opgehaald op de school (de Eendragt). 
Deze locatie is open op maandag, dinsdag en donderdag (zie openingstijden op de website). 
 
Op deze locatie  vindt u een voormalige woonhuis, dat geheel verbouwd en ingericht is voor 
BSO en speciaal gericht op leeftijd en interesses van de kinderen. 
Het heeft een huiselijke uitstraling en er zijn diverse activiteitenruimtes o.a. de huiskamer, 
keuken, verkleed-/ toneelkamer, poppen-/ speelkamer en atelier. Ook is er een ruime, 
afgeschermde binnentuin met timmerschuur, waar de kinderen gebruik van kunnen maken. 
 
Omvang en samenstelling van de groepen 
De voorschoolse opvang van de kinderen van de Eendragt gebeurt op deze locatie elke dag 
van de werkweek. Op maandag, dinsdag en donderdag maakt de indianengroep, een groep van 
max. 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar gebruik van de naschoolse opvang op BSO de 
Eendragt. Op de basisgroep wordt gewerkt met vaste beroepskrachten. Het aantal 
beroepskrachten dat daadwerkelijk wordt ingezet, wordt bepaald aan de hand van de BKR Wet 
kinderopvang. 
 
Opendeuren en groepsoverstijgende activiteiten 
De kinderen beginnen hun middag (schoolvrije dag) in de huiskamer. Na of tijdens het korte 
eetmoment kiezen kinderen een of meerdere activiteiten/bezigheden. Kinderen spelen met en 
bij elkaar. De groepsruimtes grenzen aan elkaar, kinderen kunnen dan ook zelf kiezen wat ze 
willen doen en hoe lang. Kinderen kunnen zich vrij bewegen, meestal spelen kinderen beneden, 
er is voldoende aanbod van spel-, ontwikkelings- en creatieve materialen. Kinderen kunnen 
kiezen voor drukke of rustige activiteiten/ ruimtes.  
 
Personeelsinzet 
Op de groep werken twee vaste pedagogisch medewerkers; indien het kindaantal 10 of minder 
kinderen is, dan werkt er op een halve groep een vaste pedagogisch medewerker.  
 
Achterwachtregeling 
De achterwacht is geregeld op de hoofdlocatie, medewerkers van deze locatie kunnen binnen 5 
minuten aanwezig zijn.  
 
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. 
 
Mentor 
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Ieder kind heeft een eigen mentor (een pm met extra taken t.b.v zijn/haar mentorkinderen). De 
mentor is één van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep van het kind.  De mentor 
volgt dit kind heel specifiek, is aanspreekpunt voor de ouder en draagt extra zorg voor het 
welbevinden van het betreffende kind.  
 
Wijze van informeren bij uitvallen van vaste medewerkers en/of andere medewerkers op de 
groep 
Wanneer vaste pedagogisch medewerkers langdurig uitvallen, worden ouders hiervan op de 
hoogte gesteld d.m.v. een brief. Wanneer pedagogisch medewerkers zich op korte termijn ziek 
melden of verlof hebben, kunnen ouders dit zien middels een aankondiging op de deur of zij 
worden geïnformeerd door de andere collega. 
 
Vaste invalkrachten 
Kinderopvang Baloe werkt altijd met eigen vaste invalkrachten. Dit zijn medewerkers, die een 
vast contract of een vast vakantie-inval contract met ons hebben. Deze invalkrachten zijn 
bekend en worden zoveel mogelijk op vaste locaties ingezet. Nieuwe medewerkers zullen zich 
altijd persoonlijk voorstellen aan de ouders  en/of d.m.v. een brief en/of foto op de deur.  
 
De buitenruimte en activiteiten 
De kinderen spelen in de afgeschermde tuin of gaan onder begeleiding naar de kinderboerderij 
etc. 
 
BSA 
BSA Buitenschoolse activiteiten: 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 en roostervrije dagen worden locaties samengevoegd op 
BSO-locatie de Weremere. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht middels het 
vakantieprogramma. Er worden zoveel mogelijk  (afhankelijk van kindaantal) gescheiden 
activiteiten georganiseerd. Voor de jongste kinderen is het programma meer gericht op een 
actief, uitdagend programma in en rond het pand. Met de oudste kinderen maken we uitstapjes 
en gaan we op pad in de vakanties. 
 
Ruildagen en/of extra opvangdagen 
Ruildagen of extra opvangdagen kunnen worden aangevraagd bij de pedagogisch medewerker. 
Indien de beroepskracht kindratio het toestaat, zal de medewerker positief besluiten (zie het 
ruil/extra dagen beleid op de website). 
 
Vierogen-principe  
Altijd vier ogen op de groep is praktisch onmogelijk, wel leiden we onze pedagogisch 
medewerkers goed op om bij opvallend gedrag van wie dan ook, altijd diegene aan te spreken. 
De inrichting van deze accommodatie is dusdanig dat alle ruimtes met elkaar in verbinding 
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staan. De groepsruimtes liggen aan de openbare weg waardoor altijd iemand naar binnen kan 
kijken. 
 


