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Locatie: BSO Baloe Hoofdlocatie
Inleiding
Deze locatie bevindt zich in het hoofdgebouw grenzend aan natuurgebied het Wormer- en
Jisperveld. Hier worden kinderen opgevangen van verschillende basisscholen. De kinderen
worden door pedagogisch medewerkers opgehaald (lopend of met de Baloe-busjes) op de
school of komen zelfstandig naar de locatie.
Op deze locatie is op de eerste verdieping:
Een grote ontmoetingsruimte met keuken, bouwkamer, atelier, chill- en TV- en Wii-spelcomputer
ruimte. In de ontmoetingsruimte zijn veel mogelijkheden voor allerlei activiteiten als lezen,
spelletjes, computeren, koken etc. Het grote atelier biedt vele mogelijkheden voor creatieve
activiteiten, timmeren, schilderen, breien, kleien etc.
Alle ruimtes bieden veel mogelijkheden en voldoende uitdaging en spelmaterialen voor
activiteiten aangepast aan de leeftijd en ontwikkeling.
Opvangdagen
Deze groep biedt opvang aan kinderen van de basisscholen in Wormerland in de leeftijd 8 t/m
12 jaar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Op woensdag en vrijdag en in vakanties wordt er samengevoegd met kinderen van 7 t/m 12 jaar
van de alle locaties, inclusief Neck en Jisp. Ouders zijn hiervan op de hoogte, en hebben hierbij
een nieuwe plaatsing, toestemming voor gegeven middels het tekenen van de overeenkomst.
Bij doorstroming naar een andere locatie komt er eerst een overgangsgesprek.
Omvang en samenstelling van de groepen
De locatie biedt qua inrichting en oppervlakte de mogelijkheid voor maximaal 50 kindplaatsen.
De kinderen zijn verdeeld over twee groepen, één groep met maximaal 30 kindplaatsen
(piraten), één groep met maximaal 20 kindplaatsen (vikingen). Op alle basisgroepen wordt
gewerkt met vaste beroepskrachten. Het aantal beroepskrachten dat daadwerkelijk wordt
ingezet, wordt bepaald aan de hand van de BKR Wet kinderopvang. Elke medewerker (mentor)
heeft zijn/haar aandachtskinderen (verdeeld op basis van de dagen waarop een medewerker
een kind het meest ziet), waar hij/zij qua welbevinden, observaties en oudercontacten
verantwoordelijk voor is.
Wij werken op de samengevoegde dagen (woensdag en vrijdag) zoveel mogelijk met de vaste
medewerkers van de eigen locaties.
De pedagogische praktijk
Op maandag, dinsdag en donderdag: de jongste kinderen worden op de scholen opgevangen.
Als kinderen rond de 8 jaar zijn, wordt er in overleg met de ouders, het kind en de pedagogische
medewerkers gekeken of het kind toe is aan de volgende stap. Als dit zo is, mag het kind naar
de BSO Hoofdlocatie op Dorpsstraat 187 (tijdelijk onder begeleiding of zelfstandig, dit in overleg
met de ouders. Wij gaan ervan uit dat kinderen vanaf 9 jaar zelfstandig kunnen komen).
De kinderen, die naar deze locatie komen, komen van verschillende basisscholen. Zij starten
dan ook op verschillende tijden, afhankelijk van de eindtijd van de scholen.
De kinderen melden zich aan bij de medewerker, die in de ontmoetingsruimte is, waar drinken
en wat te eten klaar staat. Kinderen wassen hun handen en gaan bij hun eigen basisgroep aan
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tafel zitten, zij eten zelfstandig, ruimen daarna beker en bestek op en kiezen vervolgens zelf
een activiteit.
Open Deuren en groepsoverstijgende activiteiten
Op deze locatie beginnen de kinderen hun middag (schooldag) op hun basisgroep (in de
ontmoetingsruimte). Na of tijdens het korte eetmoment kiezen kinderen één of meerdere
activiteiten/bezigheden.
Kinderen mogen vrij kiezen waar zij zich willen bevinden of aan welke activiteiten zij willen
deelnemen. (Naar buiten, het atelier, de bouwkamer, lezen, spelletje spelen, fantasiespel,
tafelvoetbal). Kinderen van de piraten- en viking groep spelen met en bij elkaar.
Er wordt een zeer gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden, kinderen kunnen dan ook
zelf kiezen wat ze willen doen, voor hoe lang en waar. Er is voldoende aanbod van spel-,
ontwikkelings- en creatieve materialen. Kinderen kunnen kiezen voor drukke of rustige
activiteiten. Er kan gebruik gemaakt worden van de keuken beneden in het pand voor extra
kookactiviteiten.
Er worden activiteiten aangeboden op verschillende tijden. Als alle kinderen binnen zijn en iets
hebben gegeten en gedronken, start het programma (waar kinderen vrijblijvend aan mee
kunnen doen). Voor de kinderen met een continurooster op school worden er extra activiteiten
rond 14.30 uur aangeboden. Elke week wordt in overleg met de kinderen activiteiten bedacht en
in een weekprogramma gezet. Ook worden in het kader van de bredeschool activiteiten
aangeboden, kinderen kunnen zich hiervoor van tevoren inschrijven, maar ook nog op de dag
zelf (als er nog ruimte is). Elke week zijn er sport-, kook- en creatieve activiteiten. Soms willen
kinderen geen activiteit doen, maar gewoon hun eigen spel bedenken en spelen, ook hiervoor is
voldoende ruimte.
Op woensdag en vrijdag zijn de activiteiten vaak anders, of zijn er meer activiteiten op een dag,
omdat er meer tijd is voor de uitvoering en voor uitstapjes.
Omdat deze locatie veel uitdaging en mogelijkheden biedt en meerdere ruimtes heeft, wordt er
een specifieke werkwijze gevolgd, zodat kinderen zelfstandig en naar hun eigen behoeften hun
vrije tijd kunnen invullen en activiteiten kunnen doen.
De pedagogisch medewerkers verdelen zich over de ruimtes en het buitenterrein en de
activiteiten, waardoor de veiligheid, geborgenheid en het overzicht op het welbevinden is
gewaarborgd. Zij zijn aanspreekbaar en verantwoordelijk voor alle kinderen in hun
omgeving/ruimte. Kinderen kennen de pedagogisch medewerkers en weten ze te vinden voor
hun verhaal, vragen en of hulp. Bijzonderheden met kinderen worden besproken in de
werkoverleggen, de voorbereiding en nabespreking van de dag. Zo weten de pedagogisch
medewerkers welke kinderen welke extra aandacht en of begeleiding nodig hebben. In deze
pedagogische werkwijze zijn de medewerkers verantwoordelijk voor alle kinderen.
Personeelsinzet
Op deze locatie werken maximaal 5 vaste pedagogisch medewerkers, indien het kindaantal
onder de 40 komt, werken er 4 pedagogisch medewerkers.
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.
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Achterwachtregeling
Er is geen achterwacht regeling nodig, er zijn altijd twee of meer medewerkers aanwezig in het
pand (directie, managers, administratie, groepsmedewerkers KDV).
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.
Mentor
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
Deze locatie beschikt over een prachtige en uitdagende tuin. De tuin grenst aan het water en
biedt uitzicht op het natuurgebied. De tuin is omheind met een hek en er is een steiger aan het
water. Onder begeleiding mogen kinderen door het hek op de steiger. Indien kinderen geen
zwemdiploma hebben, moeten zij een zwemvest dragen.
In de zomer en tijdens de vakanties worden hier vaar-, zwem- en visactiviteiten ondernomen.
De kinderen spelen in de afgeschermde tuin of gaan onder begeleiding naar de speelplaats of
voetbalkooi. Indien overeengekomen met de ouders kunnen kinderen meer zelfstandigheid
krijgen.
BSA
BSA Buitenschoolse activiteiten, op alle locaties biedt kinderopvang Baloe Brede School
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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 deze
locatie wordt samengewerkt met: zie opvangdagen
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 opvangdagen beleid op de website).
Op deze locatie bestaat tevens de mogelijkheid om in overleg met de ouders een kind
incidenteel op een andere groep te plaatsen.
Vierogenprincipe
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 bouw en inrichting van deze multifunctionele accommodatie is zeer transparant. De
groepsruimtes liggen naast de kantoorruimtes waardoor altijd iemand naar binnen kan kijken of
lopen.

