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Hoofdstuk 1 Visie en doelstellingen 

1.1 Inleiding 
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van BSO de Boomhut. Dit pedagogisch 

beleidsplan is een leidraad van waaruit wij willen werken en waarin wij onze 

pedagogische doelen uitleggen. Het plan zal voortdurend in ontwikkeling blijven en naar 

aanleiding van een jaarlijkse evaluatie aangepast worden om zo de pedagogische 

kwaliteit van de opvang te blijven waarborgen. BSO de Boomhut biedt buitenschoolse 

opvang vanuit een antroposofische visie aan kinderen tussen 4-13 jaar. Het is gelegen in 

Zoetermeer nabij de Vrije School en wil de pedagogische visie vanuit de school 

voortzetten in het ontvangen van de kinderen. Er zijn 2 basisgroepen, een van twintig 

kinderen en een, kan groeien, tot vijftien kinderen. Deze tweede groep is afhankelijk van 

de vraag. Het kan zijn dat er een groep op de maandag bijkomt echter een paar 

maanden later kan dit op de dinsdag zijn. Dit wordt indien er wisseling is, altijd met de 

oudercommissie besproken. 

 

Kinderopvang de Boomhut is een buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf op 

antroposofische grondslag in Zoetermeer. De locatie heeft nauwe 

samenwerkingsverbanden met de Vrije school de Vuurvogel in Zoetermeer. 

In 2017 heeft de directie samen met een deskundige een aantal doelstellingen en 

werkwijzen van het pedagogisch beleid en de pedagogische visie opnieuw geformuleerd. 

Deze komen in hoofdstuk 1, 2 en 3 aan bod. Daarnaast zijn er locatie specifieke 

elementen die worden beschreven in hoofdstuk 4. Het doel van dit werkplan is om ons 

pedagogisch handelen te beschrijven aan de hand van onze visie en de bestaande wet- 

en regelgeving. 

1.2 Visie op de ontwikkeling van kinderen 

Visie Rudolf Steiner is de grondlegger van de antroposofie en van de Vrije Scholen. De 

antroposofische pedagogiek gaat er vanuit dat ieder kind uniek is, dat het zijn eigen 

talenten en mogelijkheden heeft meegekregen en dat het de ruimte moet krijgen om 

deze allemaal te ontwikkelen. Ieder kind zoekt zijn eigen levensweg, op zijn eigen tempo 

en op een manier die hem past. Het is daarom belangrijk niet alleen het denken van het 

kind aan te spreken en te ontwikkelen maar ook en juist de sociaalemotionele -en de 

motorische ontwikkeling. Het kind ontwikkelt zich het beste als er een harmonie is tussen 

deze drie: hoofd (cognitief/denken), hart (emotioneel/gevoelsleven) en handen 

(motoriek/lichaam). Volgens Steiner is er een ritme te zien in de ontwikkeling van het 

kind dat om de zeven jaar verandert. Deze verschillende ontwikkelingsfasen vragen om 

specifieke aandacht en daarmee wordt dan ook rekening gehouden in de omgang met 

het kind.  

De pedagogische doelen Bij BSO de Boomhut willen wij de kinderen een veilig tweede 

thuis bieden, waarin de kinderen hun verhaal kunnen doen en waarin zij zich kunnen 

ontwikkelen op alle gebieden. De pedagogische doelen van Riksen-Walraven, hoogleraar 

Pedagogiek en Kinderopvang, zijn opgenomen in de Beleidsregels Kinderopvang en 

moeten de kwaliteit van de opvang waarborgen. Deze pedagogische basisdoelen passen 

goed binnen onze specifieke antroposofische visie. Wij vinden het belangrijk dat de 

fysieke –en emotionele veiligheid van het kind gewaarborgd wordt, dat de persoonlijke –

en sociale competenties ruimte tot ontwikkeling krijgen en dat waarden –en normen 

worden bijgebracht. Deze pedagogische doelen zijn de leidraad in onze manier van 

werken. Wij hebben zeven thema’s gekozen waarmee wij deze doelen willen bereiken. 

Wij kiezen voor het getal zeven omdat dit de verschillende ontwikkelingsfasen vanuit de 

antroposofische pedagogiek volgt, die zich in een ritme van steeds zeven jaar ontwikkelt. 

1.2.1 Ritme 

In het dagelijks leven hebben wij continue te maken met ritme. Het ritme van 

bijvoorbeeld in –en uitademing, dag –en nacht, rust –en activiteit, alleen –en samen zijn, 

en het ritme van de seizoenen. Ritme biedt ons veiligheid en vertrouwen omdat we 
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weten wat er komen gaat. Het biedt ons ook afwisseling van rust – en activiteit. Wij 

willen de kinderen bij BSO de Boomhut dit graag meegeven. Daarom bieden wij een vast 

ritme aan in de dag en in het jaar. Er zijn momenten om samen aan tafel te gaan en ons 

lichaam te voeden en tot rust te komen, er zijn momenten om in kleine groepjes te 

spelen of alleen, we spelen buiten en binnen. Daarnaast gaan we mee in het ritme van 

het jaar en vieren wij de verschillende jaarfeesten die daarbij horen. We nemen het ritme 

van buiten mee naar binnen door een seizoen tafel te maken en activiteiten aan te 

bieden die bij de tijd van het jaar passen. Ook zingen wij vaste liedjes in ons dagritme en 

in ons jaarritme. Door aandacht aan ritme te besteden bieden wij het kind een veilige 

omgeving waarin het zich thuis kan voelen en zich van daaruit kan ontwikkelen. 

 

1.2.2 Geborgenheid 

Wij willen een omgeving bieden waarin het kind zich geborgen en veilig voelt. Wij kiezen 

daarom voor zachte kleuren, zacht licht en speelgoed van natuurlijke materialen. Wij 

hebben ook vaste speelhoekjes waarin de kinderen in kleine groepjes samen kunnen 

spelen. Ook de buitenruimte biedt een duidelijk afgebakend gebied waarin ze de ruimte 

hebben om te ontdekken. Ook hier zijn afgeschermde plekjes om alleen of in kleine 

groepjes te spelen. Alles heeft een vaste plek en dat geeft vertrouwen en veiligheid voor 

het kind. Ook is er een vaste plek om de eigen spulletjes te bewaren, zoals een tekening 

die later nog af gemaakt kan worden of mee naar huis gaat. Ook de aanwezigheid van 

vaste pedagogisch medewerkers biedt geborgenheid, want die kennen het kind en 

kunnen zien wat het nodig heeft en daar adequaat op reageren. De pedagogisch 

medewerkers bieden een luisterend oor voor het kind zodat het zich gehoord en gezien 

kan voelen. De vaste kinderen op de groep, die meestal ook bij het kind op school of 

zelfs in de klas zitten, bieden geborgenheid voor het kind in de groep omdat zij met 

elkaar bekend zijn. Wij bieden daarom een vaste basisgroep bij de tafelmomenten, 

waarbij de kinderen met bekende gezichten aan tafel zitten. Daarnaast biedt de 

pedagogisch medewerker grenzen zonder de eigenheid en de autonomie van het kind uit 

het oog te verliezen. Maar ook consequente –en duidelijke regels en structuur bieden 

veiligheid voor het kind en zijn daarom ook belangrijk. 

 

1.2.3 Eigenheid 

Bij De Boomhut zien wij ieder kind als uniek wezen dat er mag zijn zoals hij is. Ieder kind 

heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden om zich te ontwikkelen en mag dit op zijn 

eigen tempo volgen. De pedagogisch medewerker erkent de eigenheid van het kind en 

reageert daar responsief op. Wij bieden activiteiten aan die gericht zijn op de 

ontwikkeling van verschillende gebieden. Hoofd, hart én handen komen aan bod. Wij 

bieden de mogelijkheden, maar het kind krijgt zelf de keuze wat het wil doen. Zo wordt 

de eigenheid en autonomie van het kind gestimuleerd en gerespecteerd. Ook worden de 

initiatieven van kinderen serieus genomen en wordt er geluisterd naar wat het kind te 

vertellen heeft. Doordat het kind zich in zijn gehele zijn gezien en gerespecteerd voelt en 

voelt dat hij er mag zijn zoals hij is, kan het zich veilig voelen bij ons. Zo ontstaat er 

ruimte om zijn persoonlijke competenties te ontwikkelen. Het kan dan bijvoorbeeld zijn 

motoriek ontwikkelen door buiten te spelen, in de bouwhoek te bouwen of te knutselen. 

In de huisjes op de groep kan het kind rollen-spellen spelen en daarmee zijn sociale 

competenties ontwikkelen. Bij de oudere kinderen gebeurt dit onder andere door het 

aanbieden van veel spellen waarin het leert samenspelen. Bij ons is er ook veel ruimte 

voor het ontwikkelen van creativiteit. Het stimuleren van de fantasie bijvoorbeeld helpt 

het kind zijn creativiteit te ontwikkelen. Zoals bij het rollenspel waarbij het kind bij het 

naspelen nieuwe spelsituaties kan bedenken. Wij hebben in onze ruimte daarom een 

huisje om het dagelijkse leven na te spelen en er zijn verkleed kleren. Daarnaast worden 

er veel verhalen verteld tijdens de tafelmomenten of is er voor de oudere kinderen de 
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mogelijkheid tot zelf lezen, wat het verbeeldingsvermogen van het kind stimuleert. Ook 

is er veel ruimte voor creatieve activiteiten zoals hout bewerken, schilderen, knippen en 

plakken, tekenen etc., maar ook het buitenspelen helpt de creativiteit van het kind te 

ontwikkelen. Zo worden op verschillende manieren de competenties van de kinderen 

gestimuleerd zodat zij bij ons, vanuit een veilige omgeving, zich zelf kunnen ontwikkelen. 

Wij willen daar wel bij benadrukken dat de kinderen hier komen in hun vrije tijd en dat er 

vooral veel ruimte is voor vrije keuze en vrij spel. 

1.2.4 Respectvol 

Bij De Boomhut hebben we respect voor elkaar en is iedereen welkom. We luisteren naar 

elkaar en geven elkaar de ruimte om ons verhaal te vertellen. De tafelmomenten zijn 

hier een vast moment voor. Dan kunnen we in rust onze ervaringen delen. Er is ook 

ruimte om te luisteren naar een verhaal. Dit versterkt het samenzijn en het leert ons 

inleven in de ander. Bij conflicten leren we de kinderen te luisteren naar elkaar en elkaar 

te respecteren. Ook geven we ze de mogelijkheid om zelf met een oplossing te komen. 

Zo worden de persoonlijke –en sociale competenties gestimuleerd. Zo nodig wordt een 

alternatief door de pedagogisch medewerker aangeboden als het conflict niet zelf wordt 

opgelost.  

 

1.2.5 Natuurbeleving 

Kinderen raken tegenwoordig steeds meer vervreemd van de natuur door de sterke groei 

van verschillende media middelen. Wij vinden natuur echter zeer belangrijk voor de 

ontwikkeling van het kind en stimuleren de kinderen daarom ook om veel buiten te 

spelen. Wij hebben bewust geen mediamiddelen binnen de BSO. De natuur biedt ons in 

de eerste plaats veel mogelijkheid tot bewegen en dat stimuleert de motorische 

ontwikkeling. Daarnaast stimuleert de natuur de creativiteit omdat het ons zoveel 

vrijheid en mogelijkheden biedt. Verder brengt natuur ons dichter bij wie wij echt zijn, 

want de natuur doet zich ook niet anders voor dan die is, en helpt het onze eigenheid te 

herkennen en ons zelfvertrouwen te vergroten. Wij willen de kinderen respect voor de 

natuur bij brengen en bewust maken van de wereld om ons heen. Wij leren de kinderen 

waar alles zijn oorsprong vindt, zoals het brood dat zijn oorsprong vindt bij het graan. 

Daarom leven wij ook mee met de seizoenen, nemen we de natuur mee naar binnen en 

gaan we met zorg met de natuur om door bijvoorbeeld natuurlijke voeding te gebruiken. 

Daarnaast gaan wij respectvol om met materialen, zowel binnen als buiten. Wij hopen zo 

het bewustzijn voor de natuur te stimuleren bij het kind. 

 

1.2.6 Verantwoordelijkheid 

Wij zijn samen verantwoordelijk voor elkaar en de ruimte bij De Boomhut. Wij leren de 

kinderen elkaars eigenheid te respecteren en elkaar te helpen als iemand anders het 

even moeilijk heeft. Zo dragen wij samen verantwoordelijkheid voor iedereen in de 

groep. Ook ruimen we samen weer op als we klaar zijn met spelen en zorgen we ervoor 

dat de ruimte binnen en buiten weer netjes en gezellig is. We stimuleren de kinderen 

mee te helpen met de huishoudelijke taken, zo leren ze ook daarin hun 

verantwoordelijkheid te nemen. Ook mogen ze tijdens de maaltijden het eten of drinken 

rond delen, zo leren ze het samen delen en het verantwoordelijkheid nemen voor hun 

taken.  

 

1.2.7 Voorleven 

Het kind heeft van nature de neiging om te imiteren: het ziet de ander hiermee als 

voorbeeld. Hiermee leert het kind hoe de wereld in elkaar steekt en het kan zich zo 

verschillende vaardigheden eigen maken. Wij zijn ons daarom bewust van onze houding 

en leven, dat wat wij willen meegeven, voor aan het kind. Zo gaan wij ook zelf met 

respect met elkaar om, leven wij ook zelf de regels en afspraken na en gaan wij ook met 
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respect voor de wereld om ons heen om. In gesprekken luisteren we naar elkaar zodat 

de kinderen dit kunnen nabootsen en dus ook zullen leren luisteren. Ook bieden wij 

grenzen aan het kind zodat het kind zijn eigen grenzen leert aangeven. Kortom, het is 

belangrijk dat wij alle punten die aan bod zijn gekomen in dit pedagogisch beleidsplan, 

voorleven zodat de kinderen het kunnen imiteren en zich er meer mee kunnen 

verbinden.  

1.3 Pedagogisch handelen 

Door het maken van duidelijke en eenduidige afspraken t.a.v. het pedagogisch handelen, 

creëren wij een voorspelbare en emotioneel veilige omgeving in de BSO de Boomhut. Dit 

veilig voelen is een voorwaarde voor het kind om zich te kunnen ontwikkelen. Daarbij is 

het belangrijk om stil te staan en in te spelen op de eigenheid en de ontwikkelingsdrang 

van een kind. In een omgeving waar afspraken goed op elkaar zijn afgestemd, kunnen 

wij inspelen op deze behoefte en creëren wij een omgeving waarin ieder kind zich kan 

ontplooien. 

In het algemene pedagogisch beleid staat het handelen al beschreven. Wij geven 

hieronder nog concreter aan hoe wij het pedagogisch handelen in verschillende situaties 

zien. Wij gebruiken hiervoor de term sensitief-responsief. 

 

Het sensitief-responsief begeleiden van kinderen bestaat uit 8 onderdelen: 

 

1. Het geven van emotionele ondersteuning. Hierdoor leert een kind dat zijn 

signalen en initiatieven worden opgemerkt, dat het serieus genomen wordt en dat het 

er mag zijn. 

Voorbeelden 

 

• Wij benutten en creëren kansen voor oogcontact en aandacht. 

• Wij verwoorden onze handelingen zodat de kinderen weten wat er gaande is 

en zich veilig kunnen voelen. 

• Kinderen worden begroet bij binnenkomst. Hun naam wordt daarbij genoemd. 

“Goedemiddag Karin, fijn dat je er bent”. 

• Tijdens het wennen geven wij extra aandacht aan het nieuwe kind en zijn/haar 

omgeving (zie wenbeleid). 

• Wij geven vaak complimenten en aanmoedigingen: “Goed zo, ga zo door” of 

“wat heb jij hard gewerkt!”. 

• Wij geven regelmatig een ‘aai over de bol’. 

• Wij bereiden de kinderen voor op wat er komen gaat: “Over 5 minuten gaan 

wij opruimen”. 

 

2. Het tonen van respect voor de eigenheid van het kind. Het kind wil zelf 

iemand zijn en wil zelf de wereld ontdekken. Dit betekent dat wij het kind de 

ruimte geven om op ontdekkingstocht te gaan. Wanneer een situatie gevaarlijk of 

ongewenst is, zoeken wij naar veilige alternatieven voor het kind.  

Voorbeelden 

• Wij leggen kinderen uit waar het gevaar in zit en leren hen daarmee omgaan. 

• Wij maken gezamenlijk regels voor het stoeien, zodat de kinderen wel kunnen 

en mogen stoeien. 

• De kinderen hebben keuzevrijheid, waardoor zij zelf kunnen bepalen wat zij 

willen doen. 

• Kinderparticipatie, kinderen betrekken bij bepaalde beslissingen. 

• Wij denken in mogelijkheden als een kind iets wil. 

 

3. Het structureren en grenzen stellen. Door situaties voor het kind te 

structuren en uit te leggen, krijgt het kind zicht op de situatie en kan het er beter 

mee om gaan.  

Voorbeelden 
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• Als wij een spel spelen, bespreken wij de regels van tevoren. 

• Wij geven kinderen verantwoordelijkheden en vrijheid binnen afspraken: bijv. 

zelfstandig buiten spelen met een tijdsafspraak. 

• Wij bereiden de kinderen voor op wat er komen gaat: “Wij gaan zo opruimen, 

nog 5 minuten”.  

• Als kinderen aan het einde van de middag nog willen verven, stellen wij 

vragen als: “Hoe laat is het eigenlijk?” “Hoeveel tijd is er nog voordat je 

gehaald wordt?” “Lukt dat nog denk je?” “Wat moet er dan nog allemaal 

gebeuren?” De kinderen leren op deze manier zelf nadenken, keuzes te maken 

en ze leren de te situatie overzien. 

 

4. Het geven van informatie en uitleg. Kinderen zijn nieuwsgierig en stellen veel 

vragen om nieuwe inzichten te krijgen en om kennis te verwerven. Ook wil het 

nieuwe uitdagingen om de zelfstandigheid en de persoonlijke competenties te kunnen 

ontwikkelen. Wij gaan hierop in door het kind de gevraagde kennis en inzichten bij te 

brengen en door het uitleg te geven.  

 

Voorbeelden 

 

• We voeren gesprekken met de kinderen, bijv. over wat er die dag op school 

gebeurd is of wat in het nieuws is, echter geen zware nieuws items, maar wat 

aansluit bij de belevingswereld van het kind.  

• We geven kinderen uitleg over het verkeer als we van school naar de BSO 

lopen. 

• We geven de kinderen suggesties zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen: 

“Misschien kun je het ook anders doen?” “Wat zou je nog meer kunnen 

maken?” 

 

5. Het begeleiden van interacties tussen kinderen. Door bewust op leeftijdsniveau 

de interacties tussen kinderen te begeleiden, leren zij op een positieve manier samen 

te zijn en samen te werken. 

Voorbeelden 

• Kinderen mogen zelf iets organiseren als zij dat willen. Als een kind een 

buitenspel wil doen dan moedigen wij dit aan en zeggen bijvoorbeeld: ”Dat is 

een goed idee, hoe ga je dat doen, wat heb je nodig?” 

  

6. Positieve omgang. Positieve omgang met het kind is de basis van het handelen. Dat 

betekent concreet dat wij zo veel mogelijk: 

• Een kind of de groep complimenten en uitleg geven. 

• Alternatieven bieden in geval van ongewenst gedrag. 

• Mogelijkheden aanreiken hoe, waar of wanneer iets wel kan. Zo leert het kind 

op een respectvolle positieve manier gewenst gedrag aan.  

• Mogelijkheden geven door het bieden van uitdaging, spel en speelgoed. 

• Kinderen begeleiden in hun spel en hierbij actief betrokken zijn (samen spelen 

en interactief). 

• Naar het kind toelopen en het op ooghoogte aanspreken. 

• Tussen de kinderen zitten, met hen spelen en dat we hun suggesties geven 

zodat zij verder komen in hun spel. 

• De kinderen bij de dagelijkse bezigheden betrekken, zoals de was opvouwen, 

vegen, opruimen, fruit schoonmaken e.d.  

• Positieve formuleringen gebruiken en open vragen stellen aan de kinderen. 

Voorbeelden 
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 Wat zou je willen gaan doen vanochtend? 

 Denk je dat het gaat lukken om dat nu nog te doen (i.p.v.: nee dat kan niet)? 

 Wanneer wil je dat gaan doen? 

 

 Wij zijn consequent in het naleven van afspraken in combinatie met het bieden 

van alternatieven. 

 Wij zien kansen en grijpen deze zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen. 

 Wij bieden nieuwe kansen en bekrachtigen gewenst gedrag. 

Door de positieve benadering van de pedagogisch medewerkers hebben kinderen zin 

om te spelen en kunnen zij zich verder ontwikkelen. 

7. Kinderparticipatie. Naast een positieve benadering vinden wij het belangrijk dat 

kinderen de mogelijkheid hebben om actief mee te denken en dat kinderen invloed 

hebben op hun eigen bestaan. Zo kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan hun 

welbevinden en het bereiken van de opvoedingsdoelen genoemd in hoofdstuk 1.2.  

 

Participatie is opgenomen in het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind, dat 

Nederland in 1995 heeft ondertekend. Artikel 12 meldt ‘dat het kind dat in staat is 

zijn eigen mening te vormen, het recht heeft die mening vrijelijk te uiten in alle 

aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend 

belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn leeftijd en rijpheid’. 

 

Participatie is broodnodig voor het welzijn van kinderen. Dit onderschrijft hoogleraar 

Micha de Winter, schrijver van het boek ‘Kinderen als medeburger’. De Winter is 

pleitbezorger van kinderparticipatie. Hij stelt dat de mogelijkheid voor kinderen om 

actief mee te denken en invloed te hebben op hun eigen bestaan, onmisbaar is voor 

hun welzijn, gezondheid en ontwikkelingskansen. 

 

School en BSO zijn ideale oefenplaatsen/ 

Scholen en buitenschoolse opvang zijn geschikte oefenplaatsen voor democratisch 

burgerschap. De BSO in het bijzonder; hier brengen kinderen hun vrije tijd door. 

Kinderen mogen meebepalen wat er in hun vrije tijd gebeurt. Daarvoor moeten de 

voorwaarden wel aanwezig zijn: een overzichtelijke groep, waarin kinderen elkaar 

kennen. Zo kunnen kinderen van jongs af aan vertrouwd raken met participatie 

 

Participatie dient pedagogische doelen 

Participatie helpt om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten, stimuleert tot 

zelfstandig nadenken, daagt kinderen uit om met elkaar en met volwassenen te 

onderhandelen en van gedachten te wisselen. Kinderparticipatie leert kinderen tevens 

dat ‘de meeste stemmen gelden’ of het recht van de sterkste niet altijd opgaan. Uit 

ervaringen met kinderparticipatie blijkt bovendien dat wanneer kinderen meedenken 

en zelf kunnen kiezen, zij zich verantwoordelijk voelen voor die keuze en die 

verantwoordelijkheid ook willen dragen. 

 

De Boomhut vindt het belangrijk om zo bij te dragen aan:  

• Het vergroten van zelfvertrouwen 

• Het stimuleren tot zelfstandig nadenken 

• Het uitdagen om met elkaar van gedachten te wisselen en te onderhandelen  

• Kinderen uitdagen om gehoord te worden en naar elkaar te luisteren 

• Het verhogen van de betrokkenheid bij het groepsgebeuren 

 

Kinderparticipatie is een manier van werken, die beoogt kinderen daadwerkelijk 

invloed te geven op de dagelijkse gang van zaken op de buitenschoolse opvang. Het 

is geen eenrichtingsverkeer, maar een wisselwerking tussen de kinderen en de 
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pedagogisch medewerkers. Kinderparticipatie heeft tot doel dat kinderen 

medezeggenschap hebben bij zaken die hen direct en indirect aangaan. 

Deze zaken hebben bijvoorbeeld betrekking op: 

 Activiteiten gebaseerd op de seizoenen 

 Aanschaf van materialen en speelgoed 

 Problemen op de groep 

 Afspraken/regels op de groep 

 Veiligheid 

 

Kinderparticipatie is voor alle leeftijden. Alle kinderen kunnen aangeven wat zij wel 

of niet leuk vinden. In de praktijk merken wij dat vooral de oudere kinderen zich 

actief bezighouden met kinderparticipatie. Voor de jongere kinderen vinden wij het 

vrij spelen van essentieel belang. 

Wij zijn alert op het gedrag van kinderen om er op die manier achter te komen wat 

zij willen. Door actief te luisteren en te observeren kunnen wij signalen opvangen 

van de groep en van het kind. Voor de jongsten geldt dat kinderparticipatie vooral op 

dit ‘kinderen geven signalen’ niveau zit. Naarmate de kinderen ouder worden, 

kunnen zij op meerdere manieren aangeven wat zij zouden willen en kunnen wij uit 

verschillende methodes en werkvormen kiezen om informatie van de kinderen te 

krijgen. Dit aspect wordt in het locatie specifieke deel, (hoofdstuk 4) verder 

uitgewerkt.  

 

 

8. Basishouding. Het vormgeven aan kinderparticipatie is voortdurend een 

aandachtspunt in de omgang met de kinderen. Kinderparticipatie staat of valt met 

onze basishouding. Deze omvat de volgende elementen: 

 Actief kunnen luisteren 

 Observeren, waardoor we de signalen kunnen opvangen van de groep en het kind  

 De eigen mening op de achtergrond kunnen stellen 

 Grenzen kunnen aangeven en kaders kunnen stellen 

 De verantwoordelijkheid kunnen loslaten 

 Open vragen kunnen stellen 

 Oor hebben voor de mening van alle kinderen (niet alleen van de dominante 

kinderen) 

 Niet zelf met oplossingen komen 

 Geen oordelen uitspreken over suggesties, wensen e.d. van kinderen. 
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Hoofdstuk 2 Kwaliteitszorg  

2.1 Inleiding 

In de Boomhut wordt dagelijks gestreefd naar het leveren van een zo groot mogelijke 

kwaliteit op het gebied van pedagogiek, veiligheid en gezondheid. 

 

Onder kwaliteitszorg verstaan wij enerzijds de zorg die wij bieden en de borging daarvan 

en anderzijds een aantal gezamenlijke afspraken omtrent normen en waarden en 

gevoelige onderwerpen. Voor een aantal items dat hieronder valt, hebben we een 

protocol. 

 

2.2 Kwaliteitszorg 

Wij hebben de volgende afspraken gemaakt om te borgen wat wij willen bereiken en wat 

wij doen in de opvang. We houden ons hierbij aan de huidige wet-  en regelgeving. 

Hieronder geven wij aan wat wij precies doen.  

1. Jaarlijks wordt het beleid aangaande veiligheid en gezondheid opgesteld en 

doorgenomen. Vanaf 2018 zal dit gebeuren met een Quickscan via de risicomonitor . 

Hiermee kunnen wij ons beleid verder vormgeven. Na de inventarisatie wordt een 

actieplan opgesteld en een plan van aanpak en toegevoegd aan ons beleid. Dit beleid 

wordt besproken met de oudercommissie van de Boomhut. Het veiligheid en 

gezondheidsbeleid ligt ter inzage voor alle ouders op de Boomhut. Ook is er een map 

met alle protocollen en werkinstructies/ werkafspraken die gemaakt zijn om de 

veiligheid en gezondheid te borgen.  

2. De directie hanteert een jaarkalender m.b.t. de wet- en regelgeving, waarop wordt 

aangegeven wanneer, welk protocol of welke instructie in en met het team besproken 

wordt. Sommige protocollen worden eens per jaar besproken, andere minstens vier 

keer per jaar, bijv. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.  

3. Op de Boomhut zijn opgeleide Bedrijf Hulp Verleners (BHV’ers) aanwezig. Zij zijn o.a. 

verantwoordelijk voor het houden en evalueren van de brandoefeningen, die 2 keer 

per jaar worden gehouden. Elke dag is op de Boomhut tenminste één BHV’er 

aanwezig. 

4. De BHV’ers zijn geschoold in kinder-EHBO, conform wet- en regelgeving is er altijd 

een pedagogisch medewerker aanwezig met een kinder-EHBO diploma. 

5. De directie is aandachtfunctionaris ‘Kindermishandeling’ voor de Boomhut. Zij kent de 

procedure en zorgt ervoor dat dit onderwerp 4 keer per jaar in het team wordt 

besproken. Daarnaast is zij betrokken bij een kindbespreking als er een vermoeden is 

van kindermishandeling (zie ook ‘Vermoeden van kindermishandeling’). 

6. Jaarlijks wordt de Boomhut door de GGD geïnspecteerd waarbij de inspecteur kijkt of 

er kwalitatief goede kinderopvang wordt geleverd. Hierbij wordt gekeken of er 

voldaan wordt aan de kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, 

veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, het aantal 

kinderen per pedagogisch medewerker, het pedagogisch beleid en de pedagogische 

praktijk en klachten. De GGD-rapporten zijn openbaar. 

7. De directie draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering van de pedagogisch 

medewerkers. Dit gebeurt middels diverse overlegvormen: gesprekken met 

individuele medewerkers, groepsoverleggen en teamoverleggen. Daarnaast is er 

vakliteratuur aanwezig op de Boomhut.  

8. Wij houden volgens een vast patroon onze werkoverleggen. De data van de 

werkoverleggen worden per jaar vastgelegd. 

9. De oudercommissie is een orgaan dat ons adviseert en ons scherp houdt als het gaat 

om bijv. kwaliteitszorg. In hoofdstuk 3 worden de taken en de rol van de 

oudercommissie nader omschreven. De notulen van de oudercommissie zijn in te zien 

op de Boomhut. 

10. Naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak in december 2010 heeft de 

commissie Gunning aanbevelingen gedaan om de veiligheid van kinderen in de 

kinderopvang te vergroten. Het gaat vooral om het 4-ogen principe, de procedure 
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rondom werving en selectie en het gebruik van de ‘Meldcode Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling’. De concrete invulling van deze onderwerpen wordt in dit 

hoofdstuk en in hoofdstuk 4 behandeld. Tevens staat dit beschreven in het beleid 

veiligheid en gezondheid van de Boomhut. 

 

 

2.3 Medewerkers 

De groep beschikt over vaste en vertrouwde pedagogisch medewerkers. Bij afwezigheid 

door vakantie en/of ziekte worden zij zoveel mogelijk vervangen door collega’s of 

bekende invalkrachten. Alle medewerkers, inclusief invalkrachten, beschikken over een 

erkend diploma voor het werken in de kinderopvang en een verklaring omtrent gedrag 

(VOG).  

 

Naast pedagogisch medewerkers kent de Boomhut een leidinggevende functie die op hun 

eigen niveau verantwoordelijk is: 

De directie heeft de dagelijkse leiding van het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse 

opvang. De directie is het eerste aanspreekpunt en is eindverantwoordelijk voor de 

Boomhut. 

 

2.4 Wenbeleid  

Voor het wennen en het afscheid, nemen we de benodigde tijd. Op die manier kan niet 

alleen het individuele kind, maar ook de groep worden voorbereid. Dit geeft de kinderen 

duidelijkheid en daarmee een gevoel van veiligheid. Tevens stimuleren we hiermee het 

groepsproces doordat de kinderen bij elkaar betrokken worden. Voor het welbevinden en 

de ontwikkeling van het kind en de groep is het van belang goed en snel te wennen.  

2.4.1 Wennen op de groep (extern) 

Als er een kind nieuw op de Boomhut komt, went het kind tijdens de officiële 

plaatsingsdatum, de ouder kan mee komen tijdens het wennen, De ouder wordt verzocht 

de eerste week het kind voor vijf uur te halen, dan kan de pedagogisch medewerker een 

uitgebreide overdracht geven over het welbevinden van het kind. Als ouder mee komt is 

dat een gelegenheid om te zien hoe een middag verloopt. Omdat BSO-kinderen meer aan 

kunnen dan jongere kinderen, vinden wij dat bij een (bijna) volledige bezetting maximaal 

twee kinderen tegelijk kunnen wennen, conform de PKR.  

Het wennen gebeurt zoveel mogelijk tijdens reguliere schooldagen. In vakanties staat er 

soms een uitstapje gepland en is het dagritme net even anders. 

2.4.2  Intern wennen van KDV naar BSO in de Boomhut 

Als een kind doorstroomt naar de BSO binnen de Boomhut, wordt in overleg met de 

ouders een wenschema opgesteld van minimaal twee keer een dagdeel. In vakanties is 

het beter voor een kind om niet te wennen. De dagen zijn anders en soms is er een 

uitstapje gepland. Maar als het voor de ouders niet anders kan, wijken we van deze regel 

af.  

2.4.3 Pedagogisch handelen tijdens de wenperiode 

Het doel van de wenperiode is dat het kind zich veilig voelt in de nieuwe situatie en zich 

vrij gaat voelen om zich in de groep te voegen, te spelen en zich te ontwikkelen. Naast 

de tijd die het kind nodig heeft op de groep, is het begeleiden van de nieuwe kinderen 

van belang. Concreet betekent dit dat: 

 De andere kinderen op de hoogte gebracht zijn van de komst van het nieuwe kind. 

 Het kind wordt voorgesteld in de groep en de andere kinderen die dat kunnen en 

willen, aan het kind mogen vertellen hoe de dag verloopt, wat de afspraken zijn e.d. 
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 Wij tijdens de wenperiode continu contact houden met het kind. Zo zitten wij naast of 

dichtbij het kind dat aan het wennen is en zorgen we voor oogcontact en positieve, 

bemoedigende woorden. 

 Een kind van de groep neemt het kind dat komt wennen mee, leidt het rond en 

vertelt de regels, zo ontstaat meteen het contact tussen de kinderen. Bij jonge BSO-

kinderen gaan wij mee. 

 

2.5 Structureel en incidenteel afnemen van extra dagen 

Als ouder(s) incidenteel een extra dag of dagdeel willen afnemen (buiten de vaste 

contracturen) of een dag willen ruilen, dan is dit mogelijk op de eigen groep als het 

kinderaantal dat toelaat. Onze voorkeur gaat uit naar extra opvang op de eigen groep 

omdat het gevoel van veiligheid en geborgenheid voor het kind voor ons voorop staat.  

 

Als het afnemen van een extra dag of dagdeel structureel wordt, dan is ons uitgangspunt 

dat het kind voor de extra dag in zijn eigen groep geplaatst wordt.  

 

2.6 Opendeurenbeleid 

Omdat de Boomhut meerdere ruimtes heeft, wordt er gewerkt met het 

opendeurenbeleid. De kinderen verlaten hun basisgroep en maken gebruik van de 

verschillende ruimtes. In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe er op de Boomhut invulling 

wordt gegeven aan het werken met opendeuren. 

Tijdens het werken met ‘opendeuren’ kan de pedagogisch medewerker-kindratio (pkr) 

tijdelijk worden losgelaten omdat de pkr op basisgroepsniveau bepaald is. In die zin 

wordt deze dus niet daadwerkelijk losgelaten. 

 

2.7 Normen en waarden gevoelige onderwerpen  

2.7.1 Taalgebruik 

Wij communiceren in het Nederlands met de kinderen op de Boomhut. Er mag van 

pedagogisch medewerkers verwacht worden dat zij correct Nederlands spreken. Als een 

kind bijvoorbeeld zegt: “Hij is groter als hem”, reageren wij erop door te zeggen: “Oh, is 

hij groter dan jij?’’ Wij corrigeren op een natuurlijk manier de taal.  

 

Tijdens diverse activiteiten wordt aandacht gegeven aan de taalontwikkeling. Door veel 

en goed met de kinderen te praten, te zingen en door voor te lezen, wordt de 

taalontwikkeling gestimuleerd. Maar ook door het geven van uitleg en door samen te 

spelen, kunnen we de taalontwikkeling ondersteunen.  

Zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers mogen niet schelden en schreeuwen. 

Kinderen worden altijd aangesproken op taalgebruik dat anderen kan kwetsen of 

anderszins niet aan de algemeen geldende normen voldoet (zie ook opvoedingsdoel 1, 3 

en 4).  

We gebruiken de taal ook om normen en waarden door te geven. Zo leren wij kinderen 

om dingen op een prettige manier aan anderen te vragen: “Wil je dat even pakken?” 

i.p.v. “Pak dat”. Wij zeggen ‘alsjeblieft’ en ‘dank je wel’. Er wordt netjes met anderen 

gesproken en hierin hebben de pedagogisch medewerkers een voorbeeldfunctie. 

2.7.2 Seksualiteit en intimiteit  

Seksuele ontwikkeling 

Vanaf een paar maanden oud wordt een kind zich al bewust van het eigen lichaam. Het 

begint met het ontdekken van de handjes en de voetjes en wat je ermee kunt doen. 

Later komen ook andere lichaamsdelen aan bod. De verkenning van het eigen lichaam is 

natuurlijk heel onschuldig maar het is wel belangrijk hoe we hiermee omgaan. 

De seksuele ontwikkeling bij kinderen kent verschillende fasen met de volgende 

kenmerken: 
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 Kinderen van 0 – 2 jaar 

- Worden egocentrisch geboren, alles draait om hen. 

- Zijn gericht op lustbevrediging (drinken, slapen, eten en aandacht). 

- Ontdekken hun eigen lichaam en kunnen dat als prettig ervaren. 

- Worden graag geknuffeld. 

 Kinderen van 2 – 4 jaar 

- Worden zich meer bewust van hun eigen lichaam. 

- Ontdekken de geslachtsverschillen. 

- Gaan spelenderwijs op ontdekking uit door bijv. te ‘kijken’ bij leeftijdsgenootjes. 

- Hebben net als baby’s veel behoefte aan lichamelijk contact. 

 Kinderen van 4 – 8 jaar 

- Spelen soms spelletjes zoals ‘vadertje en moedertje’ of ‘doktertje’. 

- Mogelijk begin van schaamtegevoelens. 

- Gaan soms vragen stellen over seks en voortplanting. 

 Kinderen van 8 – 10 jaar 

- Kunnen voor het eerst verliefd worden. 

- Seksualiteit wordt interessanter, kinderen gaan soms meer op ontdekking uit. 

- Hebben soms seksueel spel met andere kinderen, ook van hetzelfde geslacht. 

 Kinderen van 10 – 13 jaar 

- Sommige jongens krijgen hun eerste zaadlozing. 

- Sommige meisjes hun eerste menstruatie. 

- Verliefdheden kunnen wat serieuzer worden, meer doelgericht en seksgericht. 

- Gaan experimenteren met seksualiteit door bijv. te masturberen. 

 

Intimiteit 

Op de BSO wordt er veel geknuffeld en gestoeid met de kinderen. Kinderen zitten op 

schoot, worden gedragen en gaan naar het toilet waarbij soms een van de pedagogisch 

medewerkers aanwezig is. Wij hebben afspraken om de kinderen en onszelf te 

beschermen tegen ongewenste intimiteiten. Op het moment dat een kind een van deze 

fysieke contactmomenten niet wil, doen wij het niet. Voor kinderen onderling geldt dat 

ook. Bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag handelen wij volgens de ‘Meldcode 

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’. 

Als kinderen nieuwsgierig worden naar hun eigen lichaam of van dat van de andere 

kinderen en van ons, gaan wij daar zo normaal mogelijk mee om. Natuurlijk stellen wij 

grenzen om onszelf en de andere kinderen te beschermen tegen ongewenste intimiteiten. 

Een paar voorbeelden: 

 Als een kind aan het ‘masturberen’ is, straffen wij het niet. We leiden het kind af door 

bijv. te zeggen dat dat iets is dat je beter kunt doen als je alleen bent of dat het iets 

is voor jezelf. Of we geven een alternatief, bijv. door te zeggen dat het kind de 

handen maar even op de knieën moet leggen. 

 Kinderen mogen het zeggen als ze een aanraking niet fijn vinden. 

 Kinderen mogen ‘doktertje’ spelen maar de kleren blijven aan.  

 We kussen de kinderen op de wang en alleen dan, wanneer het initiatief vanuit het 

kind komt. 

 Kinderen geven zelf aan hoe zij afscheid willen nemen als ze naar huis gaan, bijv. 

door een ‘high five’ of een knuffel te geven. Als er op de groep een vast ritueel is, 

wordt dit beschreven in hoofdstuk 4. 

 Wij hebben besloten om de geslachtdelen te benoemen. Voor het meisje gebruiken 

we plasser en voor de jongen piemel. Als kinderen van huis uit een ander woord 

meekrijgen, geven wij aan dat dat ook kan, maar dat wij piemel c.q. plasser zeggen. 

Verder gebruiken we de woorden poep en plas.  

 

Verkleden 

Als kinderen zich willen verkleden, gebeurt dat altijd onder toezicht van ons. Bij het 

aantrekken van verkleedkleren wordt in ieder geval altijd over de kleding heengedragen 

ook in verband met hygiëne. 
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Omdat wij aansluiten bij de interesses en behoeftes van de kinderen, kunnen jongens 

zich verkleden als meisje (prinses) en lippenstift/nagellak opdoen en de meisjes mogen 

zich, als ze dat willen, verkleden als soldaat of piraat.  

 

Toilet  

Om de privacy te respecteren, zijn er afspraken gemaakt over het toiletgebruik. In het  

hoofdstuk 4 worden deze beschreven. 

 

 

Voortplanting 

Als kinderen met vragen komen over voortplanting, proberen wij die, lettend op de 

leeftijd, zo goed en eerlijk mogelijk te beantwoorden. Met ouders bespreken wij dat 

kinderen met vragen zitten. Zo weten de ouder(s) en de pedagogisch medewerkers van 

elkaar waar het kind vragen over heeft en wat er verteld wordt.  

 

Zindelijkheid 

Op de BSO hebben we te maken met kinderen die zindelijk zijn. Maar ondanks dat 

kunnen er toch ongelukjes gebeuren. Kinderen worden op het moment van een 

ongelukje even apart genomen om schone kleding aan te doen. Tevens vinden we het 

belangrijk om de kinderen te zeggen dat het kan gebeuren en dat het niet erg is.  

 

2.7.3  Pesten en ruzie op de Boomhut  

“Rot op met je stomme kop, we willen jou hier niet want je stinkt”, aldus de 11-jarige 

Freek. Wanneer wij merken dat een kind geplaagd of buitengesloten wordt, zijn wij heel 

duidelijk. Net als op school wordt schelden en pesten niet getolereerd. Wij besteden hier 

zowel individueel als in de groep aandacht aan zodat kinderen inzicht krijgen in wat het 

verschil is tussen plagen (een grapje maken) en pesten. Wij proberen uit te leggen wat 

pestgedrag voor gevolgen kan hebben en hoe het voelt om gepest te worden. 

 

Kinderen tussen vier en acht jaar verkeren dagelijks in een groep met leeftijdgenoten. Zij 

doen daar veel ervaring op en kijken naar elkaars gedrag. Ze zien hoe het ene kind iets 

van een ander gedaan probeert te krijgen. Zij merken ook dat bepaalde kinderen bijna 

nooit mogen meedoen met andere kinderen. Al kijkend en handelend leren zij, met vallen 

en opstaan, hoe zij met anderen kunnen omgaan. Kleuters kunnen rollen verdelen en 

daar hele verhalen bij bedenken. Zij leren ook steeds beter om hun spel af te stemmen 

op degenen met wie zij spelen. Kleuters reageren dan vooral op het gedrag van de 

ander. Zij gaan ervan uit dat er een direct verband is tussen iets wat er gebeurt en de 

emoties die zij bij de ander kunnen zien: als er iets van je wordt afgepakt, word je boos 

en dat laat je merken. Kleuters kunnen nog niet goed inschatten hoe hun eigen gedrag 

invloed kan hebben op andere kinderen. In de loop van hun schooljaren leren zij dat 

steeds beter. Kinderen gaan ook steeds beter beseffen dat eenzelfde gebeurtenis niet bij 

elk kind dezelfde emotie hoeft op te roepen. Pas in de hoogste klassen van de 

basisschool zijn kinderen in staat om de gevoelens en eigenschappen van anderen goed 

te beschrijven en te onderscheiden.  

                  

Om sociale vaardigheden te leren, hebben kinderen vooral elkaar nodig. Meestal slagen 

zij erin om zelf hun ruzies op te lossen of om zelf te bepalen wie de baas mag zijn. Als 

dat niet lukt, moeten zij weten dat wij hen steunen. Kinderen van deze leeftijd zijn vaak 

al goed in staat om met de hulp van een volwassene te bekijken wat nu eigenlijk het 

probleem is en hoe dat opgelost kan worden. Daarbij kunnen de vier- en vijfjarigen het 

beste uit de voeten met eenvoudige oplossingen.  

 

Bij de wat oudere kinderen (vanaf zeven jaar) kan een beroep worden gedaan op hun 

inlevingsvermogen. Goede voorbeelden en een verstandige aanpak door volwassenen 

helpen kinderen bij het leren samendoen en samenleven. 
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Kinderen leren het meeste van de oplossingen die ze zelf uitvinden. Dat geldt ook bij het 

oplossen van ruzies. Het is daarom niet verstandig om kinderruzies meteen te stoppen of 

de kinderen een kant-en-klare oplossing aan te bieden. Het helpt wel om kinderen steun 

te geven als zij er zelf niet uitkomen. Een voorstel om ‘om de beurt’ met de pop te 

spelen of om ‘samen’ met alle poppen te spelen, kan kinderen helpen bij het oplossen 

van hun ruzie om de pop. 

  

Ruzietjes tussen kinderen van deze leeftijd vallen niet onder het begrip pesten. Bij 

pesten zijn het steeds dezelfde kinderen die het slachtoffer zijn.  

 

Wij vinden het belangrijk dat er op de groepen een sfeer wordt gecreëerd van openheid, 

vertrouwen en acceptatie. Wij doen dat op de volgende manier: 

 We geven zelf het goede voorbeeld, dit is van groot belang voor een goede, open 

sfeer en voorkomt pestgedrag.  

 Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang 

met elkaar, waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar worden uitgesproken, 

waar kinderen gerespecteerd worden in hun eigenheid en waar agressief gedrag van 

kinderen en pedagogisch medewerkers niet wordt geaccepteerd. 

 Door samen (met de kinderen) gedragsregels af te spreken. 

 Wij laten aan de kinderen zien dat iedereen verschillend is en dat  iedereen zijn eigen 

talenten heeft. Dit benoemen we, net als de sfeer in de groep. 

 Wij geven de kinderen en de groep als geheel vaak en bewust complimentjes.   

 Wij laten kinderen elkaar helpen en geven complimenten als ze dat doen. 

Hoewel wij er alles aan doen om pesten te voorkomen, hebben wij een pestprotocol 

waarin stapsgewijs aangegeven wordt hoe er gehandeld dient te worden wanneer er 

sprake is van pestgedrag. Hierbij is er aandacht voor het kind dat gepest wordt, de 

pester en de andere kinderen.  

 

2.7.4 Mediagebruik en gebruik mobiele telefoon door kinderen 

Wij hebben het gebruik van internet en mobiele telefoon door kinderen op de BSO 

ingeperkt vanwege de veiligheid en de privacy. Het contact tussen ouders en de BSO 

willen wij graag via ons laten lopen; wij zijn immers verantwoordelijk voor de kinderen 

die op de BSO zijn. Daarnaast hebben veel kinderen Smartphones waarmee foto’s en/of 

filmpjes gemaakt kunnen worden (en op Facebook gezet zouden kunnen worden). In ons 

foto- en filmbeleid staat dat wij alleen foto’s en films maken met een camera van de 

locatie en alleen voor intern gebruik en educatieve doeleinden. In dit verband kan het 

niet anders dan dat wij de kinderen vragen om de mobiele telefoons in bewaring te 

geven bij ons.  

 

2.7.5 Kinderen en ziekte 

Als ouder(s) met een ziek kind sta je voor een dilemma. Breng ik mijn kind wel of niet 

naar de BSO of houd ik hem thuis? Voor ons staat het welbevinden van het kind voorop 

en hierbij zijn de volgende vragen van belang: 

 Voelt het kind zich niet lekker?  

 Huilt het meer dan normaal?  

 Wil het niet eten of slapen? 

 Heeft het meer aandacht nodig dan wij het op dat moment kunnen geven? 

Dan vinden wij het beter dat het kind wordt opgehaald. Koorts is niet altijd een goede 

graadmeter. Het kan voorkomen dat een kind verhoging heeft, maar zich verder wel 

lekker voelt. In dat geval zou het kind kunnen blijven. Terwijl een kind zonder koorts zich 

erg naar kan voelen en beter wel opgehaald kan worden. 

 

Wel of niet naar de BSO 

Soms is het lastig om als ouder(s) te bepalen of hun kind zich goed genoeg voelt om 

naar de BSO te gaan. Het kind was bijvoorbeeld de vorige dag niet zo lekker, maar de 
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volgende morgen valt het wel weer mee. Bij twijfel kunnen ouder(s) hun kind gewoon 

brengen, maar het is belangrijk dat wij goed ingelicht worden en dat we contact op 

kunnen nemen als het niet gaat. 

 

Wel of niet ophalen van de BSO 

Als wij merken dat een kind niet lekker is, bellen wij de ouders op en overleggen wij over 

de situatie. Soms is een kind zo ziek, dat het beter is als het zo snel mogelijk wordt 

opgehaald. Het kan echter ook zo zijn dat we met de ouders afspreken dat we het nog 

even aankijken.  

 

Besmettingsgevaar 

Als uw kind een besmettelijke ziekte of aandoening heeft, bijv. de waterpokken of een 

ontstoken oog, kan de rest van de groep worden besmet. Dit is vervelend, maar kan niet 

altijd worden voorkomen. Sommige ziektes zijn immers al besmettelijk voordat er 

symptomen optreden. In andere gevallen kunnen wij verspreiding voorkomen door een 

goede hygiëne. Wij adviseren de ouder(s) te overleggen met ons over de te nemen 

maatregelen ter voorkoming van besmetting op de BSO.  

 

Het kan voorkomen dat door de BSO wordt geadviseerd dat kinderen met bepaalde 

symptomen beter niet, of onder bepaalde voorwaarden naar de BSO kunnen komen. Wij 

volgen hierin de richtlijnen van de GGD t.a.v. infectieziekten.  

2.7.6 Medicijngebruik 

Als uw kind (nog) medicijnen gebruikt als het naar de BSO gaat, wordt verwezen naar 

het protocol “Toediening geneesmiddelen”, dat op elke locatie aanwezig is. Voor de 

gezondheid van uw kind is het van belang zorgvuldig om te gaan met het toedienen van 

medicijnen door de pedagogisch medewerkers en zij vragen u dan ook een formulier 

daarvoor in te vullen en te ondertekenen. 

2.7.7 Vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling 

Wanneer op het kinderdagverblijf het vermoeden bestaat dat een kind mishandeld of 

seksueel misbruikt wordt, zal er, na intern overleg tussen de pedagogisch medewerkers, 

directie en eventueel extern deskundige, gehandeld worden volgens de ‘Meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling’. 

 

In deze Meldcode worden drie te volgen routes beschreven wanneer er sprake is van 

vermoeden van kindermishandeling: 

1. Route bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling 

2. Route bij signalen van kindermishandeling door een beroepskracht 

3. Route bij signalen van seksueel-grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen 

onderling 

 

De directie is opgeleid tot aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en zij zorgen ervoor 

dat het onderwerp onder de aandacht blijft en signalen worden opgemerkt. De 

medewerkers zijn getraind in het signaleren en het volgen van de verschillende routes. 

De Meldcode is opgenomen in de jaarkalender kwaliteit. 

 

2.7.8 Toezicht en transparantie 

Het doel van het vier-ogenprincipe is dat er beter toezicht is op de kinderen. Het houdt in 

dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of moet kunnen meeluisteren. De 

ondernemer dient bij de invulling van het vier-ogenprincipe rekening te houden met de 

voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin een medewerker alleen op de groep 

of in de BSO is. 

 

Hoewel het vier-ogen principe volgens de wet- en regelgeving niet voor de BSO ingevuld 

hoeft te worden, wordt toch er toch aandacht aan besteed, ter bescherming van de 
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kinderen en medewerkers. Daarbij willen wij de nadruk leggen op het zicht op het gedrag 

van kinderen onderling. De groepsruimte kan bijvoorbeeld hoeken hebben waarbij het 

toezicht moeilijk is. Afspraken over (toe)zicht is dus in dit verband van belang. In 

hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe er toezicht wordt gehouden. 

 

2.7.9 Scheiden 

Wanneer ouders gaan scheiden, gaan wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee om. Er wordt 

rekening gehouden met het begripsvermogen van het kind en de kinderen in de groep. 

Wij kiezen geen partij en stellen het belang van het kind voorop.  

 

2.7.10 ‘Opvallende’ kinderen 

Als pedagogisch medewerkers vragen hebben over de omgang, het gedrag of de zorg 

van een kind wordt dit met de ouder(s) besproken. Ook kan tijdens een 

groepsvergadering met de directie ingegaan worden op de vragen die er leven rondom 

een kind. Dit kan vervolgens weer met de ouder(s) worden besproken. Een kind kan 

eventueel met behulp van een observatieformulier geobserveerd worden. Naar aanleiding 

van de observatie  kunnen er afspraken gemaakt worden over bijv. Een plan van aanpak. 

Ook kunnen de pedagogisch medewerkers en of directie een externe deskundig 

pedagoog raadplegen voor vragen en observaties. Uiteraard worden ouder(s) betrokken 

bij de te nemen stappen en bij de plannen, zie ook protocol zorg kinderen. 

 

In de sociale kaart van de Boomhut wordt aangegeven met welke externe instanties wij 

kunnen samenwerken als wij vragen hebben over kinderen. 

 

2.7.11 Hygiëne  

Jaarlijks wordt er een risico inventarisatie gezondheid uitgevoerd, dit is op basis van de 

richtlijnen van de GGD. Op basis hiervan worden werkafspraken geformuleerd zodat de 

pedagogisch medewerkers weten hoe de hygiëne geborgd dient te worden 

op de locatie. Deze zijn beschreven in protocol hygiëne en voedselveiligheid. 

 

2.8 Tot slot 

Door te werken met protocollen, afspraken en duidelijke instructies, werken wij eenduidig 

en bieden we een zo’n veilig mogelijke opvang. Daarbij registreren wij alle ‘ongevallen’,  

dus ook de kleine ongevallen. Naar aanleiding van een (klein) ongeval maken we nieuwe 

afspraken om het betreffende ongeval in de toekomst te voorkomen en onze opvang nog 

meer te optimaliseren.  
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Hoofdstuk 3 Ouders 

3.1 Inleiding 

Vanuit onze visie vinden wij het belangrijk dat ouder(s) en de BSO (pedagogisch 

medewerkers en directie) goed contact hebben met elkaar. Wij vinden het onze 

verantwoordelijkheid om de ouder(s) kenbaar te maken wat we doen en hoe wij werken. 

Ons doel is om beide opvoedingsmilieus (thuis en de opvang) zo goed mogelijk op elkaar 

af te stemmen voor het optimaal welbevinden van het kind. 

Daarom vinden we het belangrijk dat ouder(s) bereikbaar zijn in geval van calamiteiten 

of ziekte. Daarnaast stellen wij het op prijs als ouder(s) open zijn over de ontwikkeling 

van hun kind en over de thuissituatie, als deze van invloed zou kunnen zijn op het 

welbevinden van het kind. Het dagelijkse contact met de ouder(s) vinden we ook 

belangrijk en het is prettig als we daar samen de tijd voor kunnen nemen.  

 

3.2 Oudercontacten 

Hieronder wordt beschreven welke contactmomenten er tussen ouders en kindercentrum 

plaatsvinden. Van ouders verwachten wij dat zij actief deelnemen aan deze vormen van 

communicatie en contact. 

Hieronder wordt beschreven welke contactmomenten er tussen ouder(s) en de BSO 

plaatsvinden. Van ouder(s) verwachten wij dat zij actief deelnemen aan deze vormen van 

communicatie en contact. 

 Rondleiding 

Wij vertellen over de BSO en laten het zien. De ouder krijgt een beeld van de locatie 

en de groepen en kan zo nodig vragen stellen.  

 

 Intakegesprek 

  Alle nieuwe ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek wordt er informatie 

gegeven over de BSO en over de groep waarin het kind is geplaatst. Aan de ouder(s) 

wordt gevraagd informatie te geven over hun kind, zodat het voor ons mogelijk wordt 

om het kind zo goed mogelijk te begeleiden. Er worden wenafspraken gemaakt en 

ook wordt er meteen een afspraak gemaakt voor het eerste evaluatiegesprek. 

 

 Breng- en haalcontacten 

Aan het begin (in vakanties) en aan het einde van de dag proberen wij tijd vrij te 

maken om met de ouder(s) te praten over het kind en zijn belevenissen. Deze 

dagelijkse gesprekjes tussen de ouder(s) en pedagogisch medewerkers kunnen naar 

onze mening een grote bijdrage leveren aan de vertrouwensband. Wij proberen zo 

goed mogelijk onze aandacht en tijd te verdelen over de ouders. Soms kan dit wel 

eens moeilijk zijn, bijvoorbeeld omdat er veel ouders tegelijk binnenkomen of omdat 

de kinderen aandacht nodig hebben.  

 

 Brengen/halen door anderen 

Het kan voorkomen dat een ander persoon het kind komt halen en/of brengen. Het is 

belangrijk dat ouder(s) dit van te voren aangeven, zodat de pedagogisch 

medewerkers hiervan op de hoogte zijn. Als het kind wordt opgehaald geven wij het 

niet mee aan iemand anders, indien de ouder(s) ons niet van te voren op de hoogte 

heeft gebracht. Wij nemen dan eerst contact op met de ouder(s) alvorens wij het kind 

meegeven. Wanneer een onbekende het kind komt halen, vragen we altijd om zich te 

legitimeren. 

 

 Oudercommissie 

  In de oudercommissie zijn ouders van de BSO vertegenwoordigd. De oudercommissie 

vergadert een aantal keer per jaar en op verzoek is de directie hierbij aanwezig. Van 

de vergaderingen worden notulen gemaakt. Doelstelling, bevoegdheden en 

samenstelling van de oudercommissie worden omschreven in het ‘Reglement van de 

oudercommissies’.  
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  De oudercommissie wordt jaarlijks betrokken bij de invulling van het 4-ogenprincipe 

en de afspraken die voortvloeien uit de RIV en RIG (risico inventarisatie veiligheid en 

gezondheid) en ook is zij betrokken bij zaken als verandering van beleid, bijv. 

Wenbeleid of voedingsbeleid. Er is een intensief contact tussen de directie en de 

voorzitter van de oudercommissie. 

 

 Activiteiten waarbij ouder(s) betrokken worden 

Af en toe worden ouders betrokken bij de organisatie en/of uitvoering van activiteiten 

zoals een seizoenfeest. Het spreekt voor zich dat ouders zelf bepalen of zij hier tijd 

voor vrij kunnen maken. Wij vinden het van groot belang dat ouders mee participeren 

en dat dit ervaren dat ze gemeenschappelijk voor de kinderopvang zorgen. 

 

 Schriftelijke informatie 

Naast mondelinge informatie ontvangen ouders ook regelmatig schriftelijke informatie 

van de BSO. Wij hebben een nieuwsbrief, deze verschijnt minimaal één keer in de 

twee maanden. Bij belangrijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld bij personeelswis-

selingen, worden ouders middels een extra nieuwsbrief op de hoogte gesteld. Ouders 

ontvangen van de BSO ook informatie per e-mail en via de website. 

 

3.3 Klachten 

Kinderopvang de Boomhut vindt professionaliteit en kwaliteit van haar kinderopvang 

belangrijk. Wij zijn ons bewust van de bijzondere positie die wij hebben omdat de 

ouder(s) hun kind aan ons toevertrouwen. Kinderopvang de Boomhut vindt het dan ook 

van groot belang dat het kind met een gerust hart aan onze zorg overgelaten kan 

worden. Desondanks kunnen er zich momenten of situaties voordoen die leiden tot 

bezorgdheid of ontevredenheid en waar de ouder(s) een klacht over zou willen indienen. 

Hiervoor hebben wij een ‘Klachtenregeling. Deze regeling is te vinden op de website van 

de Boomhut en op te vragen bij de directie. Op de website is ook het klachtenformulier te 

downloaden om de klacht mee in te dienen. 

 

3.4 Vertrouwenspersoon 

Als ouder(s) ergens tegen aanlopen wat zij niet met de pedagogisch medewerkers, 

directie kunnen of willen bespreken hebben wij een vertrouwenspersoon. De gegevens 

van de vertrouwenspersoon zijn te vinden op de website en zijn op te vragen bij de 

directie. 

 

3.5 Privacy 

Wij hanteren de gedragscode van Kinderopvang de Boomhut. Hierin staat onder meer 

vermeld hoe wij omgaan met privacygevoelige informatie. Zo verstrekken we 

privacygegevens nooit aan derden. Dit is conform de wetgeving op dit gebied. 

 

3.6 Afspraken 

Om de veiligheid en structuur te borgen hebben wij een aantal afspraken gemaakt. Wij 

verwachten dat iedereen die de locatie betreedt zich aan deze afspraken houdt. Deze 

afspraken zijn bij de directie op te vragen en nieuwe klanten worden hiervan op de 

hoogte gesteld.  
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Hoofdstuk 4 Bij ons op de locatie 
 

In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe wij werken op de Boomhut en hoe wij aan 

bovenstaande vormgeven op onze locatie.  

 

4.1 Beschrijving locatie  

Buitenschoolse opvang de Boomhut is gevestigd op de Jonkerbos 260, te Zoetermeer. 

Nabij de Vrije school de Vuurvogel. 

Het gebouw bestaat uit een grote ruimte (de huiskamer) een speelhal en een kleinere 

leefruimte. Samen zijn geschikt voor twee groepen met een totaal van 35 kinderen. De 

speelhal wordt ook gebruikt evenals de buitenspeelruimte.  

De Boomhut heeft een eigen grote buitenspeelplaats; een veilige en beschermde 

speelplek die het mogelijk maakt om in de locatie vrij te kunnen buitenspelen.  

 

Dagelijks wordt er met een verticale basisgroep gewerkt, van maximaal twintig kinderen 

in de leeftijd van 4-13 jaar per groep. Op de maandag, dinsdag en donderdag kan er een 

2de basisgroep geformeerd gaan worden. Gezien de overgang is er met de 

Oudercommissie afgesproken dat bij afzegging van kinderen er met de basisgroepen 

structureel samengevoegd worden totdat er een definitieve volledige 2de basisgroep is. 

De basisgroep werkt volgens de CAO met gediplomeerde pedagogisch medewerkers met 

passende beroepskwalificatie op minimaal MBO – niveau en in bezit van een Verklaring 

omtrent gedrag. Het aantal per dag ingezette pedagogische medewerkers is aangepast 

aan het aantal geplaatste kinderen, waarbij de pedagogisch medewerker-kind-ratio van 1 

medewerker per 10 kinderen in acht wordt genomen.  

 

Daarnaast vangt de Boomhut kinderen op tussen de middag. Dit zijn de kleuters die om 

één uur vrij zijn van school (de Vuurvogel), de kinderen blijven tot 15.00 uur. Sommige 

kinderen hebben verlengde opvang en blijven dan tot 18.00 uur. Deze opvang is er 

alleen tijdens de schoolweken. 

 

Vakantie opvang is er op maandag, dinsdag en donderdag. Eventueel ook op andere 

dagen mits er minimaal 5 kinderen zijn die aangemeld zijn en komen. 

. 

De Boomhut vangt alléén kinderen op van Vrije school de Vuurvogel. De algemene 

website van Kinderopvang de Boomhut is www.indeboomhut.nl ; ook hier kunt u 

belangrijke gegevens vinden.  

4.2 Groepen 

 De Boomhut BSO heeft op maandag, dinsdag en donderdag 2 basisgroepen voor 

kinderen in de leeftijd van 4 – 8jaar en van 8 – 13 jaar. In de groep kan 

maximaal 20 kinderen geplaatst worden. In het totaal is er ruimte voor maximaal 

35 kinderen per dag.  

 Alle ruimtes zijn zo ingericht dat er sprake is van diverse hoeken, zoals 

verkleedhoek, keukenhoek, zithoek zodat kinderen ongestoord kunnen spelen. 

Ook is het meubilair zo opgesteld dat kleine groepen van kinderen met of zonder 

de pedagogisch medewerkers kunnen spelen.  

4.3 Praktische informatie 

Onder praktische informatie verstaan wij de informatie rondom de opvang die de kaders 

aangeeft binnen het werk op de groep. 

4.3.1 Openingstijden /Personele inzet 

 De Boomhut BSO biedt opvang aan kinderen ná schooltijd van 13.00 - 18.00 uur. 

Alleen voor de kinderen van de Vrije school de Vuurvogel. Tevens wordt opvang 

geboden tijdens schoolloze dagen zoals de studiedagen en tijdens de schoolvakanties, 

van 08.00 uur tot 18.00 uur. Behalve op woensdag dan is de Boomhut dicht. 

http://www.indeboomhut.nl/
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 De Boomhut is 40 weken per jaar geopend met uitzondering van woensdagen, de 

nationale feestdagen, te weten Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, 2e 

Pinksterdag, Hemelvaart en 1e en 2e kerstdag. Vakantie opvang is op aanvraag en de 

Boomhut gaat open als er minimaal 5 kinderen komen. 

 Ieder kind heeft een vaste basisgroep met minimaal 1 vaste pedagogische 

medewerker.  

4.3.2 Dagranden/ 3-uursregeling in vakantie 

In de schoolvakanties is de Boomhut BSO open van 8-18.00 uur. Een vaste kracht opent 

en kan tot 9.00 alleen staan. Deze vroege dienst werkt dan tot 16.30 of tot 17.00 uur. 

De andere pedagogisch medewerker begint om 9.00 en blijft tot sluitingstijd. Bij meer 

dan 20 aangemelde kinderen werkt de derde pedagogisch medewerker een tussendienst, 

van 9.00 tot 17.00 uur of soms iets langer.  

Bij meer 20 aangemelde kinderen gaan de kinderen naar hun basisgroepen gedurende de 

vaste eet en drink momenten. Gezien we op de Boomhut BSO een open deuren beleid 

hanteren kunnen de kinderen daarna kiezen waar ze, met wie ze willen spelen of nemen 

deel aan de aangeboden activiteiten.  

Na 16.30 of na 17.00 uur, afhankelijk van het kind aantal, worden de groepen 

samengevoegd tot sluitingstijd. Bij minder dan 20 kinderen op een vakantiedag worden 

beide basisgroepen samengevoegd.  

Pauzetijden: in het algemeen nemen de pedagogisch medewerkers een half uur pauze 

tussen 12.30 en 15.00 uur.  

 

Er worden presentielijsten bijgehouden waarop ingevuld wordt hoe laat ieder kind komt 

en wordt opgehaald. Wij registreren onze werk- en pauzetijden op dat formulier. Hiermee 

kan concreet aangetoond worden wanneer er afgeweken wordt van de vereiste 

pedagogisch medewerker-kind ratio. De roosters zijn inzichtelijk op de locatie indien 

nodig, op basis van de 3 uursregeling, blijft een medewerker aan het einde van de dag 

langer. 

4.3.3 (Structureel)Samenvoegen 

 Ouders worden bij de intake op de hoogte gebracht bij welke basisgroep hun kind 

ingedeeld is. Ook worden ze geïnformeerd welke structurele samenvoegingen op 

de Boomhut BSO momenteel plaats vinden.  

 Op alle dagen is er 1 basisgroep. Er kan een tweede basisgroep geopend worden 

afhankelijk van de vraag. Dit zal altijd alvorens de groep van start gaat besproken 

worden met de oudercommissie. Op de maandag, dinsdag en donderdag wordt er 

afhankelijk van de vraag een nieuwe groep geopend. Totdat deze groep geheel 

gevuld is wordt met toestemming van de oudercommissie bij aantal van 20 

kinderen de groepen structureel samengevoegd. Indien op die dagen er 

bijvoorbeeld 24 kinderen zijn is er een extra pedagogisch medewerker aanwezig 

en worden de jongste kinderen in een klein groepje opgevangen en mee gegeten.  

 In vakantieperiode kan de opkomst van de kinderen sterk variëren. We beginnen 

ca. 3 weken voor elke vakantie te inventariseren hoeveel kinderen er zullen 

komen. Op basis van deze inventarisatie wordt bepaald of en op welke dagen de 

Boomhut BSO te openen en te sluiten. De ouders ontvangen een week voor het 

begin van de vakantie een overzicht van de opvangdagen in de vakantie en de 

personeelsinzet via prikbord, mail en persoonlijk.  

 

4.3.4 Toezicht en transparantie 

Hoewel wij voor de wet niet verplicht zijn het vier-ogenprincipe te beschrijven, hebben 

wij ter bescherming van de medewerkers afspraken over toezicht gemaakt.  

 

Op de Boomhut BSO werken we volgens het open deuren beleid. Ons gebouw is voorzien 

van vele ramen, vanuit de huiskamer kun je naar de speelhal kijken. Er wordt altijd 

gezorgd dat tijdens open deuren in de grote en kleine ruimte een pedagogisch 

medewerker is. Er wordt aan aparte tafels gegeten indien er meer dan 1 basisgroep is, 
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maar wel in dezelfde ruimte. In schoolweken zijn de ouders niet aan ophaaltijden 

gebonden en kunnen te allen tijde hun kind(eren) komen ophalen. Ook aan de 

dagranden, na 17.00 uur zijn (bijna) altijd 2 personen aanwezig. Echter kunnen wij bij 

extra opvangdagen, als er weinig kinderen aangemeld zijn, en in de vakantieperiodes dat 

de Boomhut BSO open is, niet garanderen dat er gedurende de gehele opvangtijd een 

tweede persoon aanwezig is op de groep, maar wel in het gebouw. Bijvoorbeeld zou het 

kunnen zijn dat er tussen 8.00 – 9.00 uur of tussen 16.30/17.00 en 18.00 uur maar één 

pedagogisch medewerker aanwezig is. 

 

Verder streven we ernaar om een open, professioneel werkklimaat te creëren waarbij de 

drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. 

 

Het thema opvallende kinderen, zorg kinderen en de diverse aspecten omtrent de 

Meldcode wordt regelmatig (4x per jaar) op teamvergaderingen besproken.  

 

Aanvulling veiligheid:  

De Boomhut BSO doet de deur pas open als we zien wie er voor de deur staat. Met de 

kinderen is afgesproken dat ze zelf de deuren niet mogen openen.  

4.3.5  Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

In hoofdstuk 2 hebben wij al aangegeven dat wij werken met de Meldcode Huiselijk 

geweld en Kindermishandeling waarin 3 routes beschreven zijn. De Meldcode is te vinden 

op de Boomhut BSO in kast in keuken. De sociale kaart eveneens is te vinden in de 

ordner waar de Meldcode in opgeborgen wordt en hangt op het prikbord. De directie is 

opgeleid tot aandachtsfunctionaris.  

 

4.3.6 Ondersteuning van andere volwassene/achterwacht 

Op de groep staan altijd 2 pedagogisch medewerkers, de pedagogisch medewerker staat 

niet alleen. Een van de directie leden is achterwacht indien nodig en is zij binnen 5 

minuten aanwezig op de Boomhut. 

4.3.7 Afspraken  

De algemene voorwaarden ontvangt elke ouder bij de plaatsing. Als er een nieuwe versie 

verschijnt wordt deze naar alle ouders gemaild.  

Op de Boomhut hanteren we geen specifieke eigen huisregels. We hebben wel groeps- en 

leef afspraken voor de kinderen, de meest belangrijke hangen op de groep.  

We verwachten dat ouders voor 14.30 afmelden als hun kind niet naar de BSO komt. 

Afmelden kan via de mail of telefonisch. 

  

We stellen een vroegtijdige aanmelding voor de vakantieperiodes (en voor extra opvang) 

zeer op prijs. Hoe eerder we weten hoeveel kinderen er komen, hoe beter we het aantal 

medewerkers en de activiteiten af kunnen stemmen op het aantal kinderen dat wordt 

verwacht.  

Als ouders een extra dag willen afnemen, dan kan dit mits de bezetting dit toelaat. Extra 

dagen worden gefactureerd.  

Er kan incidenteel van dag geruild worden, mits dit met de pedagogisch medewerker 

en/of de directie besproken is en er plek is voor het kind.  

4.4 Wennen  

Dit stuk is centraal in hoofdstuk 2 beschreven. Op de Boomhut BSO is er geen sprake 

van een interne doorstroming gezien de BSO een verticale groep heeft.  

 

4.5  Dagindeling  

In schoolweken worden de kinderen van school gehaald. Aangekomen op de locatie, gaan 

de kinderen vrij spelen in beide ruimtes tot we om 15.15 gaan we opruimen en handen 

wassen en eten we een stuk fruit rond 16.15 gaan we aan tafel voor thee en een 
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zelfgebakken hapje Aan tafel doen we onze specifieke spreuk. Na de spreuk eten de 

kinderen fruit en drinken thee. Het is een gezellig moment en we luisteren naar de 

verhalen van de kinderen. Als de kinderen klaar zijn met eten vragen ze aan de 

pedagogisch medewerkers of ze van tafel mogen om te gaan spelen. De kinderen mogen 

zowel binnen als buiten spelen onder supervisie van de pedagogisch medewerkers. 

De kinderen kiezen waar en met wie ze willen spelen; of ze nemen deel aan een 

aangeboden activiteit. De kinderen van de BSO mogen onder begeleiding in het “bos 

‘naast de tuin spelen.  

Op de Boomhut wordt ook aandacht besteed aan de voorbereiding van de jaarfeesten.  

In vakantieweken kunnen de kinderen tussen 8.00 en 9.30 uur gebracht worden. Als alle 

kinderen binnen zijn gaan we kort aan tafel voor een klein hapje en water of thee. 

Vervolgens kunnen ze vrij spelen of nemen deel aan een aangeboden activiteit. Rond 12 

uur is het tijd voor de lunch. Soms wordt er ook een klein warm hapje aangeboden zoals 

tosti, soep, roerei, knakworstje of iets dergelijks. Ook wordt er geregeld een 

kookactiviteit aangeboden waar de kinderen hun eigen gerecht klaar maken. Na het eten 

is het weer vrij spelen of deelnemen aan activiteit. Vanaf 16.30 uur kunnen de ouders 

hun kinderen dan weer ophalen.  

In overleg is het natuurlijk mogelijk om kinderen na 9.30 uur te brengen of voor 16.30 

uur te halen. We hanteren echter deze richttijden, zodat we een dagritme kunnen 

hanteren en activiteiten in kunnen plannen tussen 9.30 uur en 16.30 uur.  

Als de Boomhut BSO een uitstapje maakt nemen we meestal eten en drinken mee en 

lunchen op de plaats van bestemming. Als de duur van het uitstapje afwijkt van de 

gebruikelijke breng en haaltijden wordt dit van tevoren met de ouders gecommuniceerd.  

De voorschoolse opvang begint om 7.30 uur. De kinderen krijgen een kopje thee en doen 

rustige activiteiten, zoals voorlezen, tekenen en tafelspelletje. De kinderen gaan om 8.05 

uur de jassen aan doen en gaan samen met de pedagogisch medewerker naar school. De 

kleuters worden naar hun eigen klas gebracht en worden geholpen met jas uit doen.  

4.6 Tussenschoolse opvang  

Er is één basisgroep van kinderen van 3 tot en met 6 jaar, zij worden om 13.00 uur van 

school gehaald door een pedagogisch medewerker en lopen gezamenlijk naar de BSO. De 

kinderen nemen van huis brood en drinken mee en lunchen bij aankomst op de BSO. Na 

het eten gaan de kinderen vrij spelen. Vaak gaan ze door met hun spel welke ze op 

school al aan het spelen waren, bijvoorbeeld tijdens kerstperiode spelen zij gezamenlijk 

het kerstspel na. Voor drie uur worden de kinderen door hun ouders gehaald. Enkele 

kinderen blijven tot 18.00 uur. 

4.7 Halen van school  

We halen alléén kinderen van de Vrije school de Vuurvogel. 

We hanteren per dag ophaallijsten waarop alle kinderen genoteerd staan: welke klas, 

naam van juf/meester en ook de telefoonnummers van de ouder(s).  

Om 14.45 uur worden de kinderen opgehaald van school. De school waar de Boomhut de 

kinderen ophaalt, is vlakbij de locatie van de Boomhut. Een pedagogisch medewerker 

staat in de centrale gang bij de eerste en tweede klassen. De andere medewerker staat 

bij de kleutergang. De oudere kinderen halen hun fiets en lopen buitenom naar de 

kleuteringang. De pedagogisch medewerkers controleren of alle kinderen er zijn. Als de 

groep compleet is lopen we naar de Boomhut. De route naar de Boomhut duurt ongeveer 

5 minuten over het voetpad. 

 

Rituelen en afspraken bij halen: 

Twee kinderen krijgen de taak om samen met een van de pedagogisch medewerkers 

voorop te lopen en iedereen blijft daarachter. Bij elke bocht in het voetpad wachten we 

op de achterblijvers. Bij aankomst bij de Boomhut worden alle fietsen op slot gezet. Als 

we binnenkomen, hangen de kinderen hun tassen en jassen op. Hierna gaan alle 

kinderen naar het toilet. 
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Als niet alle kinderen aanwezig zijn, bellen we de ouders op.  

 

4.7 Toilet bezoek /omkleden 

Op het toilet is zeep en een handdoek aanwezig om na toiletbezoek de handen te 

wassen. We hanteren nog andere belangrijke hygiëne regels en die eens per zes weken 

met de kinderen besproken worden. De meest belangrijke regels hangen ook op de 

groepen en zijn terug te vinden in protocol hygiëne en voedselveiligheid. Vanaf de eerste 

kas (rond 7 jaar) gaan de kinderen naar het volwassen toilet. 

4.8 Eten/drinken/voeding 

Als alle kinderen op de Boomhut zijn aangekomen gaan ze eerst buitenspelen, daarna 

gaan we aan tafel voor het eten van fruit en om wat te drinken. Daarnaast maken we 

samen met de kinderen een broodje welke we rond 16.15 uur gezamenlijk opeten. 

De kinderen drinken thee. 

 

Op lange dagen (extra opvang en in de vakanties) bieden we vers brood aan. Ook bieden 

we geregeld een lichte kleine warme maaltijd aan; te denken valt aan tosti’s, gebakken 

eieren/roerei, knakworstjes, kleine pizzabroodjes e.d. Af en toe bieden we ook een 

kookactiviteit aan waar de kinderen helpen het eten klaar te maken, bijvoorbeeld 

spaghetti of koekjes of een taartje.  

 

Bij het intakegesprek bespreken we ook het eetgedrag van het nieuwe kind en 

bijzonderheden worden door de beroepskrachten genoteerd. Allergieën worden 

bijgehouden.  

 

Na het eten helpen de kinderen met het opruimen; iedereen brengt zijn bord en beker 

naar de keuken en ook de potjes en de borden met beleg worden naar de keuken 

gebracht. Op dat moment is een pedagogisch medewerker in de keuken aanwezig om de 

spullen te ontvangen en op te bergen. In de vakanties vragen we de kinderen om mee te 

helpen met het voorbereiden van de lunch. De veiligheid wordt gewaarborgd door de 

acties en afspraken die we hierover met elkaar en de kinderen gemaakt hebben en welke 

inzichtelijk zijn op prikbord en in de map. Deze regels komen vanuit de risico 

inventarisatie, welke jaarlijks gemaakt wordt en de regels worden meerdere malen per 

jaar met medewerkers en kinderen besproken 

 

4.9 Activiteiten  

De Boomhut benadrukt het creëren van een ’gezellige huiskamersfeer’: even bijkomen na 

een hele dag school en van daaruit komen tot verschillende activiteiten. De kinderen 

kiezen na het eten wat, waar en met wie ze gaan spelen. Het vrije spel vormt een 

belangrijk aspect in onze buitenschoolse opvang, immers moeten de kinderen ook leren 

keuzes te maken. Bijna dagelijks worden ook kleine activiteiten door de pedagogisch 

medewerkers aangeboden waaraan kinderen deel kunnen nemen.  

Kinderen kunnen altijd ervoor kiezen om buiten te spelen; in de winter een sneeuwpop 

bouwen of op warmere dagen in de zandbak spelen.  

 

In de vakanties worden er grotere activiteiten en uitstapjes aangeboden. Dan gaan we 

met zijn allen iets leuks buiten de opvang doen.  

 

4.9.1 Activiteiten aanbod  

Het vrije spel staat centraal op onze locatie. Na een lange schooldag kiezen de kinderen 

of ze met anderen willen spelen of ze zich even willen terug trekken om bijvoorbeeld een 

boekje te lezen. We stimuleren de kinderen wel om een keuze te maken. Uiteraard 

bieden we bijna elke dag een kleine activiteit aan of vragen de kinderen met ons een 

spelletje te doen. Vaak komen er snel ook andere kinderen aanschuiven zo dat de 

pedagogisch medewerker haar deelname aan bv een bordspel kan overdragen aan een 
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ander kind. We gebruiken de activiteiten ook om met de kinderen te praten over datgene 

wat ze bezig houdt of om een kind op een ontwikkelingsgebied te begeleiden en 

stimuleren.  

Op de Boomhut wordt ook aandacht besteed aan de voorbereiding van de jaarfeesten. 

Door middel van verschillende creatieve vormen wordt kunst en cultuur geboden. 

Bijvoorbeeld muziek, handvaardigheid schaakles enzovoort, Over de concrete invulling 

hiervan wordt per seizoen nagedacht en dit wordt aan de kinderen en ouders 

medegedeeld. 

Alle kinderen hebben een doosje met speksteen en schuurpapier hier mogen ze altijd aan 

werken.  

 

Vieringen 

We staan stil bij de jaarfeesten en de verjaardagen van een kind. Bij een verjaardag 

maken een rondje, zingen liederen en stellen het jarige kind centraal op deze belangrijke 

dag. Verjaardagen worden met alle aanwezige kinderen van de BSO gevierd.  

Ook besteden we aandacht aan de jaarfeesten. Voor elk jaarfeest en seizoen wordt 

locatie versierd en ingericht.  

 

Uitstapjes  

Gedurende de schoolweken zijn uitstapjes een uitzondering. Bij goed weer zijn de 

kinderen veel buiten. 

In de schoolvakanties wordt er soms een uitstapje georganiseerd. We bezoeken een 

park, een speeltuin enzovoorts. We hanteren werkinstructie uitstapjes, welke op te 

vragen is bij de pedagogisch medewerker. Ouders worden altijd van te voren op de 

hoogte gebracht van deze uitstapjes.  

4.9.2 Vrij spel 

Vrije tijd en vrij spel vinden wij, na een hele schooldag, heel belangrijk. 

Zelf kiezen wat je wilt doen hoort daarbij.  

We leren kinderen wel om eerst op te ruimen voordat er met iets nieuws begonnen 

wordt. Samenspel en vriendjes maken stimuleren we. Daar hoort ook ruzie maken en het 

weer oplossen bij, we helpen kinderen dat zo goed mogelijk zelf te doen. Je af en toe 

alleen terug te kunnen trekken en zelfs je af en toe vervelen en wat rond hangen op de 

bank hoort bij vrije tijd. Meestal wisselen kinderen dit alles heel natuurlijk af. We 

observeren kinderen en helpen soms een handje hun draai te vinden. Door het 

opendeuren beleid van de Boomhut kunnen kinderen zich makkelijk binnen het hele 

gebouw bewegen.   

4.9.3 Opendeuren in de praktijk 

Na het eten kunnen de kinderen zelf bepalen wat en met wie ze willen spelen. Geregeld 

worden er activiteiten door de pedagogisch medewerkers aangeboden. Deze worden aan 

alle kinderen gemeld en kinderen die mee willen doen kunnen dan van groep wisselen. 

Gezien nooit alle kinderen willen meedoen, worden dan weer kleine groepjes gevormd. 

De pedagogisch medewerkers noteren waar de kinderen zijn. 

 

4.9.4 Kinderparticipatie  

Binnen de Boomhut geven we op een actieve manier vorm aan kinderparticipatie. 

We willen graag kinderen laten meedenken, mee kiezen en meebeslissen over het reilen  

en zeilen van de groep. Door veel vragen te stellen helpen we de kleuters in het zelf 

kiezen. Kinderen vanaf klas 3 nemen deel aan de kindervergadering dit is op zich al een 

activiteit met een voorzitter notulist extra kopje thee en een koekje. In de vergadering 

komen verschillende punten aan bod. Bijvoorbeeld inrichting van de “grote kinderen 

plek” ook over het speelgoed wat ze leuk vinden. We overleggen ook welke activiteiten 

de kinderen willen doen. Ouders kunnen aangeven welke activiteiten ze leuk zouden 

vinden voor de kinderen maar de kinderen zullen zelf beslissen in de vergadering of ze 

dat willen. 
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4.9.5 Mentorschap  

Elk BSO kind heeft een mentor. Dit is een van de pedagogisch medewerkers. De directie 

en pedagogisch medewerkers maken bij begin van de opvangperiode aan kind en de 

ouders duidelijk wie de mentor van het kind is. De mentor heeft gesprekken met het kind 

en met de ouder. 

Daarnaast zal de mentor het kind observeren.  

Pedagogisch medewerkers observeren kinderen zowel individueel als in groepsverband 

om hen beter te leren begrijpen, adequaat op hun behoeftes, mogelijkheden en 

beperkingen in te kunnen spelen en activiteiten te kiezen die hierbij aansluiten. Daarbij 

worden het welbevinden en de ontwikkeling van het individuele kind én het 

groepsfunctioneren gevolgd. Hierbij kunnen observatiemethodes gebruikt worden om 

informatie over kinderen beter te structureren. Tijdens de opvangperiode kunnen er 

zorgen ontstaan over het gedrag of de ontwikkeling van een kind. Deze zorgen worden 

door de Boomhut altijd met ouders besproken zodat er samen gekeken kan worden wat 

een kind nodig heeft aan begeleiding. Wij werken samen met lokale opvoedinstanties 

(consultatiebureau, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en wijkteams) die de Boomhut in 

samenspraak met ouders kunnen inschakelen om mee te kijken. Als de benodigde 

begeleiding de kennis en kunde van de medewerkers te boven gaat, zal de Boomhut met 

hulp van deze instanties ouders zo goed mogelijk doorverwijzen naar alternatieve 

vormen van opvang of begeleiding. Gedurende het verblijf van het kind op de Boomhut 

heeft de mentor regelmatig met ouders en het kind gesprekken over de ontwikkeling van 

hun kind. We gebruiken hiervoor een observatieformulier. In principe zijn alle 

pedagogisch medewerkers op de groep verantwoordelijk voor de kinderen die op een dag 

het kinderdagverblijf bezoeken. Om het individuele kind te observeren heeft iedere 

pedagogisch medewerker (mentor) een groepje, dat zij extra begeleidt. De mentor die 

het kind begeleidt, voert ook alle gesprekken met de ouder. 

 

4.9.6 Buitenspelen  

We gaan zoveel mogelijk naar buiten op een middag. Lekker rennen, voetballen, hutten 

bouwen, in de zandbak spelen, het kan allemaal. Doordat de buiten ruimte vrij beschut is 

kunnen een paar kinderen vanuit de groep goed in het zicht gehouden worden. Als er 

meer kinderen buiten spelen zijn wij zelf natuurlijk ook buiten. Ook gaan we regelmatig 

met een groep naar het park of speeltuin in de buurt.  

De buitenruimte is door de beide tuindeuren en de ramen van de ruimtes goed in te zien 

zodat er bijna altijd controle is op de buiten spelende kinderen.  

4.10 Afspraken 

De Boomhut heeft leefregels, die ook regelmatig bijgesteld worden. 

Zo zijn we aardig voor elkaar, lopen rustig door de ruimtes en zeggen altijd elkaar gedag. 

Beleefdheidsvormen als dank je wel zeggen leven we voor en respect voor elkaar ook. 

Vriendjes meenemen, mag zeker, mits het aantal kinderen die dag het toestaat en we 

het van te voren weten. 

Eigen speelgoed: op de Boomhut is er voldoende speelmateriaal en daarom willen we dat 

de kinderen het liefst geen eigen speelmateriaal meenemen naar onze opvang. We zijn 

immers niet aansprakelijk mocht een (duur) speelgoed kapot gaan. Er zijn altijd wel 

uitzonderingen op deze regel en dan bespreken we met de kinderen om maar een 

bepaalde periode met dit speelgoed te spelen; daarna kan het speelmateriaal 

opgeborgen worden.  

Computer / DVD: op de Boomhut hebben we geen computers voor de kinderen. 

4.11 Afscheid nemen van de groep 

Aan het einde van de dag nemen we afscheid van het kind, we vinden het gepast dat elk 

kind een handje geeft aan de pedagogisch  medewerkers van onze opvang. Dan kunnen 

we nog een persoonlijk woord richten aan het kind (iets over deze dag) en hem/haar een 

goede avond wensen.  
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4.12 Schoolcontacten (samenwerking) 

De pedagogisch medewerker heeft regelmatig contact met de leerkrachten van het 

betreffende kind. Eens per 2 maanden is er overleg met de leerkrachten en of directie 

van de Vrije school. Onderwerp hierbij kan kindbespreking zijn maar ook de gezamenlijke 

invulling van de jaarfeesten. De Boomhut organiseert samen met de school 

ouderavonden en hebben regelmatig gezamenlijk peuter/kleuter overleg met de 

leerkrachten. 
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