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BSO Inleiding 

Voor u ligt het specifieke werkplan van locatie BSO Kudelstaart. Het werkplan bestaat uit 2 

onderdelen: 

- Een omschrijving van de locatie 

- Een deel waarin pedagogische elementen uit het pedagogisch beleidsplan van FloreoKids 

locatie specifiek worden uitgewerkt 

 

Omschrijving van de locatie 

Buitenschoolse opvang Kudelstaart 

De buitenschoolse opvang (BSO) Kudelstaart grenst aan de Hoofdweg in Kudelstaart. Het gebouw was 

vroeger een kleuterschool en deze elementen zie je terug in het gebouw. 

BSO Kudelstaart heeft twee BSO groepen en de kinderen kunnen in het gebouw van verschillende 

ruimten gebruik maken. 

Boven is een huiskamer waar kinderen lekker kunnen lezen of spelletje kunnen doen, er is een 

bouwgroep met een heus kasteel en voetbaltafel en een atelier waar kinderen kunnen knutselen. In 

de hal is ook nog een theaterhoek met verkleedkleren, discolampen en een podium waar de kinderen 

kunnen optreden.  

Buiten hebben we een ruim speelplein waar je kan voetballen, fietsen en bij warm weer met water 

kan spelen bij de waterbaan. 

 

Ook in Kudelstaart staat de talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling voor kinderen (en 

medewerkers) voorop waarbij veiligheid de basis vormt. Binnen FloreoKids worden medewerkers 

opgeleid tot kindertalentenfluisteraar om talentgericht te kunnen werken. Vanuit hun pedagogische 

visie heeft iedereen een eigen uniek talent. Zowel jonge als oudere kinderen en medewerkers. 

Spelenderwijs (h)erkent en ontwikkelt FloreoKids talenten onder andere in talentgesprekken die met 

de kinderen worden gevoerd. Talenten moeten hierbij gezien worden als hetgeen waar kinderen 

energie uit halen en waar ze gepassioneerd mee bezig zijn in plaats van dat het specifiek om het 

ontwikkelen van bepaalde kwaliteiten en competenties gaat 

 

De groepen 

BSO Kudelstaart heeft twee BSO groepen, BSO Kudelstein en BSO Kudelkids, en verzorgd ook de VSO 

groepen. Op maandag tot en met vrijdag is er opvang voor kinderen van 4 jaar t/m 12 jaar. 

Op woensdag en vrijdag worden de kinderen vanwege het kind aantal in 1 basisgroep opgevangen 

Er is voor de kinderen altijd een vaste Pm-er aanwezig en de groepsgrootte is conform de wettelijk 

vastgelegde beroepskracht-kind ratio. 

 

De medewerkers 

Het team staat onder leiding van Dorien van Klaveren en bestaat verder uit een groepshulp en 4 vaste 

beroepskrachten. Het team zal ondersteund worden door de afdeling Pedagogiek en Kwaliteit. 

Voor een overzicht van de medewerkers verwijzen wij u naar het ouderportaal. 

 

Openingstijden en dienstaanbod 

BSO Kudelstaart is op maandag t/m vrijdag voor de VSO geopend van 07.30 – 8.30 uur (VSO). U kunt 

verlengde opvang aanvragen vanaf 07.00 uur. Voor de BSO start de openingstijd zodra de school 

eindigt en sluit om 18.30 uur.  
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In schoolvakanties zijn we hele dagen geopend van 8.30-18.30 uur (als u ook VSO afneemt dan kunt u 

vanaf 07.30 uur uw kind brengen. ‘s Ochtends: brengen tussen 7.30-9.30 uur en ’s middags graag 

halen tussen 16.30-18.30 uur. 

 

Coronamaatregelen 

In dit werkplan leest u o.a. over hygiëne op de groepen en afspraken omtrent brengen en halen van 

uw kind. Vanwege corona gelden er echter extra maatregelen op een aantal gebieden, zowel voor u 

als voor de medewerkers en kinderen. Zo vragen wij u om uw jarige kind alleen een voorverpakte 

traktatie mee te geven en hebben wij onze hygiëne maatregelen aangescherpt. Wij werken volgens 

het protocol coronamaatregelen van het RIVM. 

Dit protocol, de beslisboom en meest gestelde vragen kunt u vinden op onze website en in het 

ouderportaal. 
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Pedagogiek op Kudelstaart 

In ons pedagogisch beleidsplan omschrijven wij onze visie op pedagogiek en hoe we deze visie 

vertalen naar handelen op de werkvloer. In het pedagogisch beleid staat vooral beschreven waarom 

we dit zo doen. In dit werkplan benoemen we hoe dit handen en voeten krijgt op de Schatzoekers. 

 

1. Het kind 

1.1. Wennen op BSO Kudelstaart 

Uiterlijk twee weken voor de plaatsingsdatum vindt er een intakegesprek plaats. De pm-er van de 

groep neemt hierover contact met de ouders/verzorgers op. Tijdens het intakegesprek wordt 

afgesproken of het kind gaat wennen. Afspraak is dat kinderen vanaf plaatsingsdatum de gehele 

opvangtijd mogen komen, maar dat ouders/verzorgers er voor mogen kiezen om de kinderen de 

eerste tijd te laten wennen en korter op de locatie laten zijn.   

Wij vinden het uiterst belangrijk dat een kind wat voor het eerst op onze locatie komt de ruimte krijgt 

om bekend te raken met de nieuwe omgeving. We bieden zoveel als mogelijk veiligheid en 

vertrouwen om dit te bewerkstelligen.  

Na twee maanden wordt het kind geobserveerd met behulp van ons Kindvolgsyseem KIJK!. De 

zogenaamde nulmeting.  

 

1.2. Dagprogramma 

Op schooldagen: 

 

Tijdens vakanties:  

07.30u Pm-ers aanwezig – vrij spelmoment 

09.45u Samen eten en drinken 

10.00u Ochtendactiviteit 

12.30-13:00 Lunch 

13.00u Vrij spel/ buiten speelmoment 

14.00u Middagactiviteit 

15.30u Samen eten en drinken 

15.45u Vrij spel 

18.00-18.30u* Laatste kinderen worden opgehaald of zelfstandig naar huis gegaan 

In de vakantieperiode worden er regelmatig dag vullende uitstapjes georganiseerd. Vanzelfsprekend is 

de dagindeling op zo’n dag afhankelijk van de te ondernemen activiteit.  

 

1.3. Kinderparticipatie 

Kinderparticipatie betekent dat kinderen een stem hebben in allerlei zaken die hen direct aangaan: 

het programma, de inrichting, de groepsregels, het eten.  

Op BSO Kudelstaart vinden wij de mening van de kinderen erg belangrijk. Dit niet alleen in uiting bij 

activiteiten maar ook in aanschaf van speelgoed.  

14:30 Pm-ers aanwezig om bijzonderheden door te nemen en het middagprogramma op 

te stellen 

Vanaf 14.00 u/ 

Vanaf 14.45u 

Kinderen ophalen van school of door de pm-ers 

15:45-16:15u Gezamenlijk moment voor eten en drinken 

Vanaf 16.30u Vrij spel of middagactiviteit 

18.00-18.30u* Laatste kinderen worden opgehaald 
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Tijdens de eet en drinkmomenten maken de keuze wat ze willen eten uit ons aanbod. Er is keuze 

tussen verschillende soorten fruit en beleg.  

 

1.4. Sensomotoriek 

Indeling van de ruimte 

Er is een grote ruimte waarin diverse hoeken gecreëerd zijn zoals een bouwhoek en een huishoek. 

Actief en rustig spel zijn naast elkaar mogelijk. Zowel op de grond als aan de tafels, als in de hoeken 

kan gespeeld worden. Kinderen kiezen hun plek naar behoefte uit. De pm-ers wisselen de plek waar 

activiteiten georganiseerd worden af zodat er een variatie is in prikkeling. Het kind is vrij om deel te 

nemen. Ook hierin denken wij mee met het kind. Door hen niet op te leggen deel te moeten nemen 

merk je dat ze naar eigen behoefte kiezen voor juist rust of inspanning.  

Er worden voor de verschillende leeftijden diverse uitdagende activiteiten aangeboden. Zo zal er een 

onderscheid worden gemaakt in activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar en 8-12 jaar. 

 

Balans rust/spel 

Het inloopmoment na schooltijd is vaak een moment van ontlading en wordt door de meeste kinderen 

actief doorgebracht met fysiek spel. Dit gebeurt buiten waar de kinderen naar hartenlust kunnen 

rennen en spelen of klimmen op het speeltoestel of lekker kunnen fietsen etc. Daarna is er het eet en 

drinkmoment waarin we rust vinden in het gezellig samenzijn. Even met elkaar in gesprek gaan en de 

dag doorspreken. Tussen het eet en drinkmoment en de ophaaltijd is er weer ruimte voor beweging. 

Dit hoeft niet maar blijkt in de meeste gevallen juist de keuze van de kinderen zelf. Buiten rennen, 

klimmen of op de fietsen rondjes rijden.  

Ook in de vakanties bieden wij rustmomenten aan onder het mom van; Je mag nu iets voor jezelf 

doen. Door rustig te spelen krijgen kinderen de tijd prikkels te verwerken en te plaatsen, het brein 

krijgt de mogelijkheid kennis op te slaan. Het resultaat is duidelijk, kinderen zoeken bewust naar deze 

rust en zijn aanmerkelijk energieker en vrolijker. 

 

Beweging 

De kinderen hebben op onze locatie veel vrijheid, ze mogen zichzelf zijn en eigen initiatief wordt 

gestimuleerd. Omdat de buitenruimte ruim en uitdagend is zijn veel kinderen graag buiten. Ze maken 

hun eigen spel of doen mee met een door de pm-er georganiseerd spel. Het is niet meer dan logisch 

dat wij als pm-ers het bewegen stimuleren maar op de BSO Kudelstaart gaat dit elke dag weer als 

vanzelf.   

 

Activiteiten 

Buitenspelen is favoriet bij de kinderen van de BSO Kudelstaart. Lekker ravotten, rennen, klimmen en 

klauteren op het klimrek buiten. Wanneer de kinderen buiten zijn verzinnen ze vaak zelf de meest 

uiteenlopende spelletjes, bijv. voetje van de vloer. 

Daarnaast schuwen wij er niet voor om actief in de natuur onze zintuigen te prikkelen met modder, 

water, plantjes en beestjes zoals insecten. 

 

Knutselen 

Natuurlijk is het voor ouders/verzorgers leuk om op z’n tijd een ‘kunstwerk’ te zien. Toch proberen wij 

ons niet te focussen op het eindproduct, het proces zelf is waar het om gaat. Het plezier dat een kind 

beleeft aan het spelen met klei is belangrijker dan er aan het eind van de dag een olifant van te 

moeten hebben gemaakt. Het ontdekken en ervaren van materialen (klei, zand, water, verf, stof, 

papier) zorgt voor het stimuleren van de zintuigen. Het is bijv. een groot feest om verf of scheerschuim 

op tafel te mogen uitsmeren.  
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Voeding 

Wanneer wij met de kinderen aan tafel zitten om te eten en te drinken willen we hier zoveel mogelijk 

een gezellig en sociaal moment van maken. Er worden veel kletspraatjes gemaakt of de komende 

activiteiten worden doorgenomen. Wij maken van het eten dan ook geen strijd. We dwingen een kind 

nooit iets (op) te eten of drinken. Wij bieden het de kinderen aan en stimuleren, maar willen dat ze 

eten en drinken associëren met iets positiefs en gezelligs. Op tafel staat hartig en zoet beleg waarin wij 

soms variëren, afhankelijk wat de kinderen aangeven.  

 

1.6. Talentgericht werken 

Dit onderdeel zal op de BSO Kudelstaart nog worden geimplementeerd. 

 

2. Veiligheid 

 

2.1. Vierogen principe 

Invulling vierogen principe op de BSO Kudelstaart. 

- Er zijn drie groepsruimtes die verbonden zijn door een deur die wij in principe altijd open hebben 

staan, waardoor veel gehoor ontstaat  

- Minimaal 1x per week is het locatiehoofd aanwezig. 

- Toiletruimtes: kinderen gaan zelfstandig naar het toilet. Pm-ers lopen rond en houden toezicht. 

- Vanaf 16.30 uur worden de kinderen opgehaald en lopen er regelmatig ouders/verzorgers binnen. 

 

2.2. Drie-uurs regeling 

Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang (KDV en BSO in de vakantie en vrije dagen), kan worden 

afgeweken van de beroepskracht-kind ratio (BKR) gedurende maximaal drie uur per dag. Op de 

buitenschoolse opvang mogen er voor en na schooltijd en op vrije middagen maximaal een half uur 

per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Die uren hoeven niet aaneengesloten te 

zijn. Er kunnen tijdens die uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat 

minimaal de helft van het op grond van de BKR vereiste aantal medewerkers wordt ingezet. De uren 

voor de afwijkende inzet kunnen op de dagen van de week verschillen, maar zijn wel iedere week 

hetzelfde. 

Bij BSO Kudelstaart wordt op dit moment niet afgeweken tijdens haalmomenten, maar is afhankelijk 

van het aantal kinderen wat er op de opvang zitten. Daarnaast wordt ter ondersteuning van deze pm-

er de achterwacht gehanteerd.  

 

In vakanties kan het voorkomen dat we op de locatie afwijken van de BKR. Dit kan sporadisch 

voorkomen op opvangdagen van 8:30 uur tot 9.00 uur en van 17.30-18.30 uur en tijdens de pauzetijd 

tussen 12:30 uur en 14:00 uur. 

 

Wij hanteren zo smal mogelijke tijdsvakken, omdat wij willen voorkomen dat we wekelijks de 

tijdstippen in de pedagogische werkplannen moeten aanpassen. Op locatie wordt in de ochtend 

bijgehouden hoeveel van de drie uur wordt gebruikt. Zo nodig worden diensten aan het eind van de 

dag aangepast of wordt er eerder samengevoegd. Het locatiehoofd is hiervoor verantwoordelijk. 

 

2.3. Achterwacht 

Vanuit de Wet Kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang worden er diverse eisen aan de 

kinderopvang gesteld. Zo worden er eisen gesteld aan het regelen van een actieve achterwacht 

wanneer een pm-er er alleen op de groep staat en/of aanwezig is in het pand, bijv. wanneer het BKR 

dit toelaat of in geval van calamiteiten. De achterwacht moet binnen 15 minuten aanrijtijd aanwezig 

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk/stabiliteit-en-pedagogisch-maatwerk/beroepskracht-kindratio
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kunnen zijn op de betreffende locatie, (vergelijkbaar met de aanrijtijd van ambulance en politie). Bij 

calamiteiten wordt altijd eerst het locatiehoofd gebeld. Zij zorgt dat er iemand binnen de gestelde tijd 

aanwezig is op de locatie. Op iedere groep hangt een overzicht van de achterwacht en de 

telefoonnummers.  

 

2.4. Veiligheids- en gezondheidsbeleid  

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid van FloreoKids (paragraaf 2.1.9. van het kwaliteitshandboek) 

staan de organisatie brede risico’s geïnventariseerd op gebied van veiligheid, gezondheid en 

brandveiligheid. Sommige grote risico’s zijn locatie specifiek. De locatie specifieke risico’s zijn door de 

pedagogisch medewerkers zelf geïnventariseerd. Dit is gebeurd door met de medewerkers te praten 

over het verschil tussen grote risico’s waar regels en afspraken voor nodig zijn en kleine risico’s 

waarbij de medewerker een belangrijke rol speelt om een kind hier in dagelijks handelen mee om te 

leren gaan. 

De organisatie brede en locatie specifieke grote risico’s (met grote gevolgen) zijn opgenomen in onze 

risicomonitors. Deze monitors worden 3 keer per jaar uitgevoerd op de locatie. De pm-ers en het 

locatiehoofd beoordelen dan of de gestelde maatregelen op de juiste manier worden uitgevoerd en of 

ze hun doel bereiken. Wanneer nodig worden de maatregelen bijgesteld. 

Wij aanvaarden op locatie risico’s met kleine gevolgen (bijvoorbeeld struikelen over speelgoed, buiten 

van een fiets vallen door kleine oneffenheden op de grond) en leren kinderen hier op een juiste 

manier mee om te gaan. Het zit geborgd in de dagelijkse omgang met kinderen. Dit onderwerp is een 

vast agendapunt tijdens de groepsoverleggen. 

 

2.5. BSO bus (voorheen Stint) 

Voor het gebruik van de BSO bus zijn regels opgesteld die wij volgen: 

 De bestuurder van de BSO Bus moet minimaal 18 jaar oud zijn 

 De bestuurder van de BSO Bus moet aantoonbaar met goed gevolg een op de BSO Bus 
gerichte rijvaardigheidstraining hebben afgerond 

 De route die gereden wordt met de BSO bus is dezelfde route die met de fiets wordt gereden, 
zie bijlage 1. 

Er mogen maximaal 10 kinderen met de BSO Bus vervoerd worden. 

 

3. Activiteitenbeleid  

 

3.1. Thematisch werken  

“Bij BSO Kudelstaart hoef je niets en kan alles” 

Dit zie je terug in ons activiteitenbeleid. De kinderen beslissen zelf wat ze willen doen. Wij organiseren 

activiteiten gebaseerd op de tijd van het jaar, thema van een vakantie, het weer, wat de kinderen 

hebben voorgesteld, wat wij nodig vinden voor de groep of spontane acties. Iedere 6 weken werken 

wij met een ander thema. Kinderen mogen meedenken welk thema en welke activiteiten we gaan 

doen. 

 

3.3. Voorbeelden van activiteiten op BSO Kudelstaart: 

 Buiten zijn, buiten spelen en daar spel organiseren of inspelen op eigen inbreng. 

 Fantasiespel vormgeven door lichte begeleiding van een pm-er. Toneelstukjes opvoeren bijv. 

 Creatieve activiteiten krijgen vorm door inbreng van de ouders/verzorgers en de kinderen. Zij 

brengen kosteloos materiaal mee en daar gaan de kinderen mee aan de slag. 

 

Voor het bedenken en organiseren van de activiteiten maken wij gebruik van het volgende:  
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 De creativiteit en behoeftes van de kinderen.  

 De kennis en creativiteit van de pm-ers. Het team van de BSO Kudelstaart bestaat uit 

medewerkers die allemaal een schat aan ervaring en kennis hebben in verschillende vakgebieden.  

 En voor het samenstellen van een vakantieprogramma maken we organisatie breed gebruik van 

het programma DoenKids. Dit is een database met allerlei spellen en (knutsel)activiteiten.  

 

3.4. Spelactiviteiten buiten de eigen groep 

BSO Kudelstaart heeft twee stamgroepen, 1 van maximaal 22 kinderen en 1 van maximaal 11 

kinderen. Zij hebben meerdere ruimtes tot hun beschikking. 
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Bijlage 1: BSO bus- en fietsroute van school naar BSO Kudelstaart 

 
 

 

Routebeschrijving: 

 

Vanaf het schoolplein slaan we linksaf, het fietspad op aan de Zonnedauwlaan. Aan het einde bij de t-

splitsing gaan we linksaf de Madame Curiestraat op (we blijven op het fietspad). Bij de kruising 

Madame Curiestraat en Mijnsherenweg slaan we rechtsaf de Mijnsherenweg op (ook hier blijven we 

op het fietspad). 

Bij de verkeerslichten gaan we rechtdoor en vervolgen we de Mijnsherenweg langs de achterkant van 

de Marskramer en de albert Heijn. Bij de t-splitsing slaan we linksaf de Robend op. Deze fietsen we uit 

totdat hij over gaat in de Haya van Somerenstraat. Dan gaan we met de bocht mee naar rechts en 

daarna gelijk met de bocht mee naar links. En blijven op de Haya van Somerenstraat.  

Dan gaan we de parkeerplaats op bij de BSO en zetten we onze fiets of BSO bus in de stalling. 


