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1. De locatie
Locatie BSO Harpoen grenst aan basisschool de Harpoen. Hier worden kinderen
opgevangen van deze school. De jongste kinderen worden door pedagogisch medewerkers
opgehaald op de school, de oudste kinderen komen binnendoor zelfstandig naar de BSO
ruimte.
Op deze locatie vindt u een grote ruimte, geheel verbouwd en ingericht als BSO en
speciaal gericht op leeftijd en interesses van de kinderen. Het heeft een huiselijke uitstraling
met een huiskamer met uitzicht op het veld. Er zijn op de locatie diverse activiteiten
mogelijk: spelen in de poppenhoek/poppenkast, computeren, timmeren, knutselen, bouwen
en rustig een boekje lezen. Daarnaast is de groep verbonden aan een eigen omheinde
buitenplaats waar kinderen dicht bij de natuur kunnen spelen. Het is tevens mogelijk om,
onder begeleiding, gebruik te maken van het schoolplein van de school welke beschikt over
een mooie natuurspeeltuin en grote zandbak.
Openingstijden
De locatie is maandag, dinsdag en donderdag geopend. Op woensdag en vrijdag wordt er
samengevoegd met VSO locatie Eendragt, locatie BSO Kasteel (<9 jaar) of BSO Dorpsstraat
187 (8+).
● De voorschoolse opvang (VSO) is geopend van 7:00 tot 09:00. Tijdens de landelijke
schoolvakanties of feestdagen is de VSO dicht.
● De naschoolse opvang (NSO) is geopend van 14.00-18.15. Tijdens roostervrije dagen
(studiedagen van school) en schoolvakanties is de BSO de hele dag open van
07:00-18:30 en vindt dan plaats op een andere locatie van Baloe: BSO Kasteel.
Opvangsoorten en samenstelling
Op de locatie BSO Harpoen wordt één opvangsoort aangeboden: buitenschoolse opvang.
Naam van de groep

maximaal aantal leeftijdskinderen op de
indeling
groep per dag

aantal vaste
medewerkers op de
groep per dag

BSO Harpoen

20

2

4 t/m 13 jaar*

* In overleg met de ouders en het kind wordt besloten of een kind langer (9+) op deze locatie blijft of
dat hij/zij naar de groep 8+ in Wormer op Dorpsstraat 187 gaat.

Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio
Bij het samenstellen van de stamgroepen wordt in eerste instantie gekeken naar de
beschikbare ruimte in vierkante meters en de leeftijd van de kinderen. Zowel voor de
beschikbare ruimte als de beroepskracht-kind ratio worden de richtlijnen van de Wet
kinderopvang gevolgd. Voor het berekenen van de juiste beroepskracht-kind ratio (BKR)
wordt de rekentool gebruikt (http://1ratio.nl/).
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2. Werkwijze
De basis van de werkwijze 0-12 jaar zijn de pedagogische basisdoelen (Riksen-Walraven)
en de interactievaardigheden die medewerkers hiervoor dienen te bezitten. Een beschrijving
hiervan is terug te vinden in het pedagogisch beleid. Daarnaast werkt Baloe met een aantal
specifieke pedagogische visies. Op alle groepen werken wij volgens de visies van Reggio
Emilia en Gordon. Op de groep zijn ‘sprekende wanden’ te vinden met documentatie en
foto’s. Middels deze foto’s en de ouderapp wordt er gecommuniceerd naar ouders over de
activiteiten op de groep. Meer informatie over onze pedagogische visie is terug te vinden in
het pedagogisch beleid. De groepen werken volgens een vaste dagindeling die afhankelijk
is van de soort en de vorm van de opvang. Hieronder wordt beschreven volgens welke
dagindeling er op BSO Harpoen wordt gewerkt.
Op BSO wordt naast Reggio Emilia en Gordon gewerkt volgens de methodiek Vreedzame
BSO. De buitenschoolse opvang is voor kinderen een oefenplaats voor o.a. het ontwikkelen
van vaardigheden in positieve communicatie, samenwerken, conflicthantering,
zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Er wordt gestreefd naar een groepssfeer waar kinderen
mee kunnen praten over de gang van zaken, leren om voor hun mening uit te komen én te
luisteren naar die van een ander. Kinderparticipatie staat centraal en kinderen wordt geleerd
samen conflicten op te lossen. Verder is er voldoende ruimte voor ontspanning en plezier.
Wij bieden dagelijks activiteiten aan. Hierbij kan gedacht worden aan sport en
spelactiviteiten, knutselactiviteiten, koken, etc. Kinderen mogen hieraan meedoen, maar
worden niet verplicht. Naast onze eigen activiteiten kunnen kinderen ook deelnemen aan
Bredeschool activiteiten.
Dagprogramma NSO
14:00

Kinderen komen uit school en gaan naar de BSO (zelf of onder
begeleiding, afhankelijk van leeftijd).

14:00-14:30

Vrij spel. Door de medewerkers wordt rond 14:30 een activiteit
uitgezet.

14:30-15:00

Gezamenlijk aan tafel (per groep één of twee tafels) voor wat drinken,
cracker en groenten/fruit.

15:00-18:00

Activiteit

16:30-18:15

Kinderen worden opgehaald.

Gedurende de dag wordt water of lauwe thee aangeboden.

Samenvoegen met andere BSO locaties
Op woensdag en vrijdag worden de kinderen van basisschool de Harpoen opgevangen op
BSO Kasteel (<9 jaar) en BSO Dorpsstraat 187 (>8 jaar). Op woensdag worden kinderen van
de VSO Harpoen opgevangen op VSO locatie de Eendragt.
Vakanties of roostervrije dagen
Kinderen van BSO Harpoen worden tijdens vakanties of roostervrije dagen opgevangen op
BSO Kasteel (<9 jaar) en BSO Dorpsstraat 187 (>8 jaar).
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Tijdens schoolvakanties of roostervrije dagen wordt een speciaal programma geboden.
Indien mogelijk 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. Uitstapjes die gedaan worden sluiten aan bij de 4-7 jaar leeftijd. Met de
oudste kinderen maken we uitstapjes die passen bij deze leeftijd en gaan we echt op pad in
de vakanties. 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. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gesteld.
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3. Praktische informatie
Doorstroom tussen groepen
Op woensdag en vrijdag kunnen kinderen vanaf 7 jaar doorstromen naar BSO locatie
Dorpsstraat 187 en op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 8 jaar. Bij de overgang
tussen BSO groepen wordt de werkinstructie aanmelding tot overgang gehanteerd.
Opendeurenbeleid en groepsoverstijgende activiteiten
Op deze locatie beginnen de kinderen hun middag (schooldag) op hun stamgroep. Na of
tijdens het korte eetmoment kiezen kinderen een of meerdere activiteiten/bezigheden. Over
het algemeen spelen de kinderen in de stamgroepruimte. 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- en creatieve materialen. Kinderen
kunnen kiezen voor drukke of rustige activiteiten.
De locatie telt één stamgroep en kan daarnaast gebruik maken van de gang en het toilet.
Het beschikt over een eigen buitenterrein. Er kan op aanvraag gebruik gemaakt worden van
de keuken van ‘Ons Huis’ of de gymzaal. Tevens is er een schooltuin waar natuur activiteiten
gedaan worden. Voor alle groepsoverstijgende activiteiten geldt dat kinderen altijd onder
begeleiding van pedagogisch medewerkers op activiteit gaan.
Vierogenprincipe
Het vierogenprincipe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of
meeluisteren met een pedagogisch medewerker. Een pedagogisch medewerker mag nog
steeds alleen op de groep staan, zolang maar op elk moment een andere volwassene de
mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren. Wij leiden onze pedagogisch medewerkers
op om een andere volwassene die opvallend gedrag laat zien hier altijd op aan te spreken.
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.
Drie uursregeling
Tijdens de reguliere schoolweken is de BSO nooit langer dan 10 uur aaneengesloten
geopend en geldt de drie uursregeling niet.
● Op reguliere dagen kan het voorkomen dat wij tussen 17:30 en 18:00 afwijken.
Tijdens schoolvakanties (en tijdens studiedagen/stakingsdagen) is de BSO Harpoen
gesloten.
De achterwachtregeling
Op maandag en op dinsdag/donderdag einde van de dag staat er een medewerker alleen
op de locatie. De achterwacht tijdens deze momenten is het hoofdgebouw van Baloe welke
op minder dan 15 minuten rijden/fietsen gelegen ligt.
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EHBO geschoold
Er is altijd minstens 1 medewerker per groep aanwezig welke in het bezit is van een geldig
kinder-EHBO certificaat.
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).

4. Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel
Op deze locatie werken we met BSO medewerkers.
Vaste medewerkers
Op iedere groep werken wij met vaste medewerkers welke dienst doen als vaste gezicht
voor de kinderen op de groep. Tijdens de opvangdagen van een kind is altijd minimaal één
van de vaste gezichten aanwezig op de groep.
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.
Plaatsing, wennen en overstap
Wanneer een nieuw kind geplaatst kan worden zal samen met ouders een overeenkomst
(contract) opgesteld worden. Pas na een getekende overeenkomst kan een kind bij ons
starten met wennen. Afhankelijk van de leeftijd van kinderen en opvangsoort zullen
wenafspraken gemaakt worden. Pedagogisch medewerkers hanteren de Werkinstructie
aanmelding tot overgang bij de plaatsing van een nieuw kind of de overstap naar een
andere groep.
Wenproces
De wendagen starten met een intake op de groep en kunnen in uren worden uitgebreid. Wij
vinden het belangrijk dat kinderen voor de start de groep en een medewerker hebben
gezien voordat zij starten. Dit is ook het streven. In overleg kan besloten worden om te
beginnen met een korte middag als wendag. Zie hiervoor het wenschema nieuw kind BSO.
Wijze van informeren bij uitvallen van medewerkers
Wanneer vaste pedagogisch medewerkers langdurig uitvallen, worden ouders hiervan op de
hoogte gesteld d.m.v. een mail/ouder app. Wanneer pedagogisch medewerkers zich op
korte termijn ziek melden of verlof hebben, kunnen ouders dit zien middels een
aankondiging op de deur, mededeling door andere collega of zij worden geïnformeerd via
de ouder app.
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Vaste invalkrachten
Wij werken zoveel mogelijk met eigen vaste flexkrachten en zetten zoveel mogelijk vaste
medewerkers op vaste locaties in, zodat deze bekend zijn met het locatiebeleid en bij
ouders en kinderen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat wij flexkrachten van
een uitzendbureau inzetten op de groepen. Dit doen wij altijd naast een vaste gezicht op de
groep.
Medewerkers in opleiding
Baloe is een leerbedrijf voor de opleiding pedagogisch medewerkers niveau 3 en 4, BOL en
wij sluiten leer-/werkovereenkomsten af met leerlingen van de opleiding PW 3 en 4 BBL.
BOL stagiaires zijn altijd boventallig. Alle stagiaires worden aan de ouders voorgesteld.
Regelmatig is er een medewerker van Levvel (voorheen Spirit) aanwezig, die op de groepen,
in het kader van Alert4you ondersteuning biedt aan pedagogisch medewerkers. De
aanwezigheid van deze medewerker is altijd boven de ratio.
Kinderopvang Baloe werkt niet met vrijwilligers.
Pedagogisch coach en Orthopedagoog
Het kan tevens voorkomen dat de pedagogisch coach van Baloe aanwezig is op de groep
ter ondersteuning van het pedagogisch handelen van de medewerkers. In ditzelfde kader
kan het voorkomen dat de orthopedagoog aanwezig is op de groep voor een groep- of
individuele observatie. De aanwezigheid van deze medewerkers is altijd boven de ratio.
Externe organisaties
Baloe werkt nauw samen met Alert4you, onderdeel van de organisatie Levvel (voorheen
Spirit). De medewerkers van Alert4you ondersteunen pedagogisch medewerkers die vragen
hebben over de omgang met kinderen die net even wat meer nodig hebben en adviseren
welke opvangvorm het beste aansluit bij de behoefte van een kind. Dit kan zijn de reguliere
opvanggroep met extra ondersteuning, de peuterplusgroep van Baloe of een andere
organisatie voor specialistische zorg/opvang. De medewerkers van Alert4you kunnen op de
groep aanwezig zijn voor een structurele observatie of voor een individuele observatie.
Iedere groep wordt minimaal jaarlijks bezocht en geobserveerd door de medewerker van
Alert4you middels een structureel bezoek. Voor dit structureel bezoek wordt geen
toestemming gevraagd. Het advies en de mogelijke tips worden gebruikt voor interne
kwaliteitsverbetering. Wanneer er voor een specifiek kind acties nodig zijn, zullen
ouders/verzorgers meegenomen worden in het proces. Mocht het wenselijk zijn en met
toestemming van ouders/verzorgers kan het voorkomen dat de medewerker van Alert4you
aanwezig is voor een individuele observatie. De medewerkers van Alert4you staan altijd
boven ratio op de groep.
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5. Aanbod van materialen en activiteiten
Alle groepen zijn ingericht volgens het accommodatie-, pedagogisch en inrichtingsbeleid
van Kinderopvang Baloe. Op alle groepen is voldoende uitdagend materiaal aanwezig, er
zijn diverse hoeken en mogelijkheden voor rust of juist wat actievere activiteiten. Naar
behoefte worden diverse educatieve materialen worden aangeboden. Op alle groepen zijn
‘sprekende wanden’ te vinden met documentatie en foto’s.
Werken met hoeken
Om kinderen goed tot hun spel te laten komen, waarbij zij hun fantasie de vrije loop kunnen
laten en ongestoord en ongehinderd kunnen leren en ontdekken, hebben alle ruimtes
duidelijke speelhoeken. Deze speelhoeken worden aangepast ( thema’s) aan de activiteiten
en de interesses van de kinderen.
Buitenruimte en aanbod spelmateriaal
Buitenspelen is ontdekken, verkennen en grenzen verleggen en ontwikkelen. Buitenspelen
is avontuur en gezond, buiten kun je rennen, klimmen, gillen en vies worden.
De buitenruimte grenst aan het Wormer- en Jisperveld. Er is veel te zien en te beleven en de
zintuiglijke beleving van alle seizoenen. De kinderen van de BSO kunnen tevens gebruik
maken van het schoolplein van de school. Dit kan alleen onder begeleiding van de BSO
medewerkers.
Wij streven ernaar om elke dag naar buiten te gaan (bij hoge uitzondering slaan we wel eens
over). Weer of geen weer elk seizoen heeft z’n uitdagingen en brengt hierdoor nieuwe
ontdekkingen met zich mee.
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.
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