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Locatie: BSO  Baloe Weremere  
 

Inleiding  

Deze locatie wordt ook wel De Spil genoemd en grenst aan basisschool Weremere. Hier worden 

kinderen opgevangen van deze school en kinderen van basisschool de Eendragt en basisschool Schatrijk 

in de leeftijdscategorie 4 tot en met 9 jaar. De BSO locatie is van maandag t/m vrijdag geopend.  

 

Omvang en samenstelling van de groep 

Naam van de 
groep 

maximaal aantal 
kinderen op de 
groep per dag 

leeftijds- 
indeling 

aantal vaste 
medewerkers 
op de groep 
per dag 

Draken 20 4 t/m 6 jaar afhankelijk van 
bkr* 

Dino’s 20 5 t/m 9 jaar afhankelijk van 
bkr* 

Cowboys 20 5 t/m 9 jaar afhankelijk van 
bkr* 

* Op de basisgroepen Dino’s, Cowboys en de Draken, wordt gewerkt met vaste beroepskrachten. Het aantal 

beroepskrachten dat daadwerkelijk wordt ingezet, wordt bepaald aan de hand van de BKR Wet kinderopvang 

 

Op woensdag en vrijdag en in de schoolvakanties wordt op deze locatie samengevoegd met kinderen 

van de overige locaties in de leeftijd 4 t/m 9 jaar.  

 

De locatie 

Op de locatie bevinden zich drie basisgroepen BSO, een aparte bewegingsruimte en een 

kinderdagverblijf van Baloe. 

 

Draken Groep (basisgroep) voor 4 t/m 6 jaar 

Vanuit de school gaat u door de klapdeuren en daar bevinden zich twee ruimtes. De eerste ruimte is de 

Draken groep en wordt gezamenlijk gebruikt met de peuteropvang. In de ochtend gebruikt de 

peuteropvang de groep, in de middag de BSO groep. Deze ruimte heeft veel speelhoeken o.a. een 

bouwhoek, knutselhoek en een poppenhoek. Het biedt voldoende uitdaging en spelmateriaal voor 

activiteiten aangepast aan de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen in deze leeftijdscategorie.  

 

Dino groep (basisgroep) voor 5 t/m 9 jaar 

De tweede ruimte na de klapdeuren is de Dino groep. Deze grote ruimte is geheel verbouwd en ingericht 

als BSO ruimte  en speciaal ingericht op leeftijd en interesses van de kinderen. Het heeft een huiselijke 

uitstraling met een uitgebreide keuken. Er zijn diverse activiteiten mogelijk: kinderkook activiteiten, 

huishoek/poppenkast, timmeren, knutselen enz.  
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● In de hal bevindt zich direct naast de groep een ruimte in de hal waar kinderen kunnen bouwen 

met allerlei constructiemateriaal en kunnen bewegen op de gymblokken.  

 

Cowboy groep (basisgroep) voor 5 t/m 9 jaar 

Na de tweede paar klapdeuren bevindt zich de Cowboy groep aan de linker hand. Deze groep is ruim en 

compleet ingericht als BSO ruimte. Deze ruimte is, naast de stamgroep, tevens ingericht als ‘chill’ ruimte. 

Er is een keuken en de groep is huiselijk en knus ingericht. Er is ruimte voor diverse activiteiten zoals 

spelletjes, lezen, spelen met de Wii enz. 

● In deze ruimte staat een computer die gebruikt kan worden door de kinderen. De kinderen 

kunnen hier gebruik van maken op basis van afspraken die op de BSO gelden voor gebruik van 

spelen met de computer. 

Aangrenzend aan de groep bevindt zich een speelhal die uitkomt bij de deur naar het buitenterrein. 

● In de speelhal staat een grote tafel. Dit is een ontmoetingsruimte. Deze kan door de kinderen 

gebruikt worden om even te zitten, te praten of als plek om rustig iets te bouwen aan tafel. 

 

Bewegingsruimte (basisgroep) voor 5 t/m 9 jaar 

Aan het eind van de speelhal rechts voor de uitgang naar buiten bevindt zich een bewegingsruimte. 

Deze ruimte is zeer geschikt en ingericht voor activiteiten op het gebied van beweging, drama en toneel. 

Er is een klimwand gerealiseerd waar kinderen onder veilige omstandigheden en onder toezicht op 

mogen klimmen. Op dit moment is deze groep niet in gebruik als basisgroep, maar als extra 

speel/bewegingsruimte. 

 

Kinderdagverblijf groepen (basisgroepen) 0 t/m 4 jaar 

Door de klapdeuren naast de speelhal bevinden zich nog een gang en twee groepen. Dit zijn de groepen 

die gebruikt worden door het kinderdagverblijf. De BSO maakt geen gebruik van deze groepen en 

bijbehorende gang.  

 

Ophalen van kinderen 

Van Basisschool de Weremere worden de jongste kinderen door pedagogisch medewerkers opgehaald 

uit de school, de oudere kinderen komen binnendoor zelfstandig naar de BSO ruimte. Van Basisschool 

de Eendragt en Schatrijk worden de kinderen opgehaald door pedagogisch medewerkers. Voor de 

Eendragt gebeurd dit lopend, voor Schatrijk worden de kinderen met een Baloe bus opgehaald.  

 

Open deuren beleid en groepsoverstijgende activiteiten 

Onze visie is: “Een opvang waar kinderen centraal staan, met respect behandeld worden, nieuwe 

ervaringen opdoen, de tijd van hun leven beleven, en volop mogelijkheden aangeboden krijgen 

om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij rijker naar huis gaan en zeggen: het was weer leuk bij 

Baloe!” 

 

Jongste groep (Draken): De jongste kinderen (4-jarigen) moeten vaak nog een beetje 

wennen aan de BSO. Wij willen ook de jongste kinderen een leuke dag bieden. Kijkend naar de 

visie van Baloe staan hier de begrippen veiligheid en geborgenheid centraal. Daarom zullen de 

jongste kinderen niet meedoen aan het voorbereide activiteitenprogramma, waar de activiteiten 
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in verschillende ruimtes plaatsvinden. De jongste kinderen blijven zoveel mogelijk in de voor 

hen vertrouwde ruimte. Ook de jongste kinderen wordt leuke en uitdagende activiteiten 

aangeboden, precies afgestemd op hun leeftijd en ontwikkeling. Zij zullen ook gebruik maken 

van de buitenruimte die grenst aan hun groep. We kijken uiteraard niet alleen naar leeftijd, maar 

ook naar ontwikkeling van de jongste kinderen. De jongste groep bestaat uit kinderen van 4 tot 

en met 6 jaar. Bij de 5-jarigen zullen we al kijken naar de ontwikkeling en de interesse van het 

kind. Is het kind er aan toe om mee te doen met de voorbereide activiteiten dan zullen we hem 

of haar daar stap voor stap toe begeleiden. Eén en ander uiteraard in overleg met de 

ouders/verzorgers. 

 

Oudste groepen (Dino’s en Cowboys): Met deze visie in het achterhoofd, beginnen de kinderen van de 

oudere BSO groepen hun middag (schoolvrije dag) op de basisgroep. Wij willen dat de kinderen de BSO 

leuk vinden, daarom wacht er na school een uitdagend activiteitenprogramma. Dat kan sporten, koken, 

knutselen, timmeren, computeren of lekker buiten spelen zijn. Na of tijdens het korte eetmoment kiezen 

kinderen één of meerdere voorbereide activiteiten/bezigheden. De pedagogisch medewerkers plannen 

voor de middag twee activiteiten. Bij succes kan een activiteit in de middag herhaald worden. De 

kinderen van de groep wordt gevraagd om inbreng in het opzetten van het activiteitenschema.  

 

Activiteiten vinden plaats in een ruimte die daar geschikt voor is. Bijvoorbeeld een kookactiviteit vindt 

plaats in basisgroep Dino’s, terwijl een bewegingsactiviteit plaatsvindt in de bewegingsruimte . Kinderen 

kunnen er ook voor kiezen om buiten te spelen (op het grote plein) of niet aan een voorbereide activiteit 

mee te doen, maar zelf een activiteit te bedenken. Er is een gevarieerd aanbod van voorbereide 

activiteiten, kinderen kunnen dan ook zelf per dag kiezen wat ze willen doen, de voorbereide 

activiteiten duren ongeveer drie kwartier. Er is voldoende aanbod van spel-, ontwikkelings- en 

creatieve materialen. Kinderen kunnen kiezen voor voorbereide of niet-voorbereide en drukke of 

rustige activiteiten. Voor alle groepsoverstijgende activiteiten geldt dat kinderen altijd onder begeleiding 

van pedagogisch medewerkers op activiteit gaan. 

 

Personeelsinzet  

Op elke groep werken twee vaste pedagogisch medewerkers, indien het kindaantal per groep 10 of 

minder kinderen is, werkt er op een halve groep 1 vaste pedagogisch medewerker. De kinderen hebben 

een mentor, dit is één van de vaste medewerkers die het aanspreekpunt voor het kind en de ouders is. 

Er kan, indien er minder kinderen zijn, voor gekozen worden om de groepen samen te voegen. Een kind 

kan tijdelijk op een tweede basisgroep worden geplaatst. Ouders tekenen hiervoor een tweede 

stamgroep formulier of het kan worden opgenomen in de overeenkomst kinderopvang.  

 

Achterwachtregeling 

De hoofdlocatie van Baloe (Dorpsstraat 187) is de achterwacht en zit op 5 minuten afstand, hier is altijd 

een achterwacht aanwezig. 

 

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: 
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● 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 verandering personeel 

Wanneer medewerkers langdurig uitvallen worden ouders en kinderen hiervan op de hoogte 

gesteld d.m.v. een brief. Als een medewerker zich op korte termijn ziek meldt of verlof heeft, 

zien ouders dit middels een aankondiging op de deur of horen zij dit van de collega. Tevens ontvangen 

de betreffende ouders een bericht in de OuderApp. 

 

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 d.m.v. van een brief en/of foto op de deur. 

 

De buitenruimte en activiteiten 

De jongste kinderen spelen in de afgeschermde tuin, deze wordt gedeeld met de peuteropvang. 

Ook gaan ze onder begeleiding spelen op het schoolplein of maken zij een uitstapje naar de 

speeltuin of kinderboerderij. 

 

De oudere kinderen mogen zelfstandig op het schoolplein van de Weremere spelen (als hiervoor 

toestemming is gegeven door de ouders), zij moeten op het plein blijven. Onder begeleiding gaan deze 

kinderen ook op pad naar bijvoorbeeld de voetbalkooi, de speeltuin etc. Als ouders hiervoor akkoord 

geven, kunnen de kinderen meer zelfstandigheid krijgen. 

 

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. In de vakanties 

werken we samen met BSO Baloe locatie Eendragt en BSO Baloe locatie Wormerwieken-de Eigen Wijs, 

BSO Baloe locatie Neck en BSO Baloe locatie de Harpoen. De 7+ kinderen kunnen naar BSO Dorpsstraat 
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187 (zie omvang en samenstelling groepen). 

 

Indien mogelijk (qua kindaantal) worden er zoveel mogelijk gescheiden activiteiten georganiseerd. Voor 

de jongste kinderen is het programma meer gericht op actieve, uitdagende activiteiten in en rond het 

pand. Met de oudste kinderen maken we uitstapjes en gaan we op pad in de vakanties. 

 

In de rustige vakantieweken werken deze groepen soms samen met andere leeftijdsgroepen. Dit is 

afhankelijk van het geboden programma, bijvoorbeeld samen met de bussen op uitstapje. Ouders 

worden hiervan altijd op de hoogte gesteld. 

 

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). 

 

Vierogenprincipe 

Voor de BSO is het vier-ogen principe niet verplicht. Wel leiden we onze pedagogisch medewerkers goed 

op om op elkaar te letten en bij opvallend gedrag van wie dan ook, altijd diegene aan te spreken en dit 

te melden bij de manager BSO. 

 

De bouw en inrichting van deze multifunctionele accommodatie is zeer transparant. Je kunt elk 

moment naar binnen kijken. De groepsruimtes liggen aan de openbare weg, waardoor altijd 

iemand naar binnen kan kijken. 

 

 

 

 

 


