De Buitenschoolse opvang van Stichting Kinderopvang ´t Planzoentje.
Voorwoord
In dit pedagogisch beleidsplan wordt weergegeven wat onze visie is ten aanzien van het
werken met kinderen in de betreffende leeftijdscategorie en hoe deze visie wordt vertaald
naar de omgang met kinderen, het (mid)dagritme en de activiteiten.
Doelstelling, visie en uitgangspunten buitenschoolse opvang ´t Planzoentje:
Pedagogische doelstelling:
Kinderen een zo goed mogelijke opvang bieden als aanvulling op de opvoeding in de
thuissituatie en op school tijdens de afwezigheid van de ouders.
Op de buitenschoolse opvang ligt de nadruk op het ontspannen ná schooltijd in de sfeer van
thuis en het ontplooien van de vrijetijdsbesteding zowel individueel als in groepsverband.
Pedagogische richtlijnen:
Onder ontplooiing van het kind verstaan wij het door het kind zo breed mogelijk
ontwikkelen van zijn/haar eigenschappen en talenten.
Het kind ontplooit zich door zijn mogelijkheden af te tasten en te vergroten. De leiding
probeert daardoor een klimaat te scheppen, waarin het zelfvertrouwen en redzaamheid van
het kind kunnen groeien.
Zelfvertrouwen en zelfstandigheid:
Het zelfvertrouwen van kinderen stimuleren wij door hen te steunen in de ontwikkeling van
eigenwaarde. Dit betekent dat wij met respect met hen omgaan en dat wij erop letten dat
de kinderen ook respect hebben voor elkaar.
Als kinderen iets willen vertellen proberen wij daar zo veel mogelijk voor open te staan
door hen aandacht te geven en serieus te nemen.
Wanneer wij kinderen aanspreken op dingen die niet mogen en er een conflict ontstaat
tussen de leidster en het kind, vinden wij het belangrijk om dit goed uit te praten om zo
samen tot een oplossing te komen.
De zelfstandigheid van kinderen stimuleren wij onder andere door bij een ruzie tussen
kinderen niet onmiddellijk in te grijpen, kinderen moeten ook leren zelfstandig conflicten op
te lossen.
Wanneer een kind hier niet toe in staat is adviseren wij hoe het aan te pakken.
Daarnaast stimuleren wij dat kinderen zelf een keuze maken voor een activiteit. Wij
proberen zoveel mogelijk, voor zover de groep dat toelaat in te gaan op hun keuze.
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Ook stimuleren wij de kinderen om mee te helpen in het voorbereiden van de lunch, het
smeren van de crackers, het inschenken van het drinken, het afruimen van de tafel na de
lunch en het opruimen van de speelruimte na het spelen met het speelgoed.
De ontwikkelingen van de kinderen van de buitenschoolse opvang:
Op de buitenschoolse opvang wordt aandacht besteed aan de verschillende kanten van de
ontwikkeling van het kind: de motorische, emotionele en sociale ontwikkeling.
Daarbij worden activiteiten en spel-materiaal aangeboden die passen bij het kind, leeftijd of
groep.
Grove en fijne motoriek:
Onder de motorische ontwikkeling verstaan wij het leren bewegen en beheersen van de
spieren.
Voor het stimuleren van de grove motoriek vinden zowel binnen als buiten plaats.
Voor het stimuleren van de grove motoriek buiten:
In de tuin of onder begeleiding in de speeltuin of sportveld, met goedkeuring van de ouders,
wandelen, spelen met de bal of tennis.
Voor het stimuleren van de grove motoriek binnen, wordt er aandacht besteed aan het
bewegen op de maat van de muziek.
Voor het stimuleren van de fijne motoriek binnen:
Computeren, knutselen, tekenen, lezen, muziek maken d.m.v. op de piano te spelen of met
een microfoon meezingen met de muziek en wat erg populair is bij de kinderen lego of
ander constructie materiaal.
Voor de oudere kinderen van de buitenschoolse opvang er is ook gelegenheid om huiswerk
te maken en hier eventueel begeleiding bij te krijgen.
Emotionele ontwikkeling:
Wat betreft de emotionele ontwikkeling vinden wij belangrijk dat de kinderen zich vrij
voelen zichzelf te uiten en de ruimte krijgen om zichzelf te zijn.
Wij houden rekening met de leeftijd van de kinderen en verwachten geen dingen van hen
waartoe zij gezien de leeftijd en/of ontwikkeling nog niet toe in staat zijn. Bij verdriet en
agressie proberen wij te luisteren, erover te praten, te steunen bij de oplossing of te
troosten.
Wij zullen altijd naar iets positiefs toe werken zodat het kind zich weer goed voelt in de
omgeving en groep.
Sociale ontwikkeling:
Deze vorm van ontwikkelen voor de kinderen van de buitenschoolse opvang betekent het
aanleren van sociale vaardigheden en het stimuleren van het groepsgevoel.
Wij doen dit door gezamenlijke activiteiten te ondernemen zoals eten, drinken, knutselen,
spelletjes, toneelstukjes opvoeren, Sinterklaas en Kerst-viering.
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Na de eet- en drinkactiviteit wordt er ook geluisterd naar de verhalen en gebeurtenissen die
de kinderen hebben mee gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen naar elkaar
luisteren en elkaar laten uitpraten.
Pedagogische huisregels:
Op de buitenschoolse opvang van ´t Planzoentje kunnen kinderen geplaatst worden in de
leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Openingstijden:
De voorschoolse opvang is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 8.30 uur.
De buitenschoolse opvang is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.30
tot 18.00 uur. Op woensdagmiddag vanaf 11.30 tot 18.00 uur.
In de schoolvakanties en de ADV-dagen is de buitenschoolse opvang geopend van 8.00 tot
18.00 uur.
De scholen:
De scholen waar de kinderen worden opgehaald zijn in de volgende volgorde:
De Basisschool de Singel , aan de Singel 5 en 24,
De Basisschool de Singel, het dependance gebouw aan de Galileistraat 86.
De Basisschool Kaleidascoop, aan de van Swindesingel 66.
De Basisschool St. Jozef, aan de Nassaulaan 42.
Brengen en halen van de bso-kids:
De kinderen worden van school gehaald door de leidsters van ´ t Planzoentje.
De kinderen komen van verschillende basisscholen uit de omgeving.
Het ophalen van de kinderen zal lopend en/of met de auto gebeuren, afhankelijk van de
aantal kinderen door één of twee leidsters. Wanneer bij uiterste gevallen het niet mogelijk
is om de kinderen door leidsters op te laten halen, zal dit in overleg met de ouders worden
opgenomen.
Brengen en halen van de bso-kids tijdens de schoolvakanties:
Echter in de schoolvakanties brengen en halen de ouders de kinderen zelf. Wanneer er
iemand anders het kind komt brengen en ophalen, stellen wij het op prijs dat dit tijdig door
gegeven wordt aan de leiding. Wij verwachten dat de ouder het kind op tijd brengt en
ophaalt. Brengtijden tussen 8.00 en 9.00 uur (deze tijden gelden voor de vakanties) en
ophaaltijden zijn tussen 17.00 en 18.00 uur. Wanneer het kind eerder wordt opgehaald,
stellen wij het op prijs dat dit bij het brengen van het kind wordt doorgeven.
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Zelfstandig van school naar het kinderdagverblijf:
Alle kinderen worden in principe van school gehaald. Afhankelijk van de ligging van school,
de veiligheid van de toeloop-route en de ontwikkeling van het kind (wat het aan kan) kan de
leiding met de ouders bespreken of het kind zelfstandig van school naar het
kinderdagverblijf kan gaan. Bij akkoord, tekenen de ouders een formulier ´ Zelfstandig van
school`.
Groepsgrootte:
Het maximaal aantal kinderen bij de buitenschoolse opvang is 20 kinderen.
Open-deuren-beleid:
In de buitenschoolse opvang hebben wij gekozen voor een open-deuren-beleid. Dit houdt in
dat (mits dit mogelijk is afhankelijk van het aantal kinderen) de kinderen zelf mogen bepalen
waar, in welke ruimte, binnen of buiten, en met welke kinderen zij spelen. Natuurlijk onder
begeleiding van de leidsters.
Aanbod activiteiten:
De kinderen kunnen, binnen de grenzen die gesteld zijn , zelf bepalen wat zij willen doen.
Buiten spelen:
Binnen ´t Planzoentje wordt er naar gestreefd de kinderen dagelijks in de buitenlucht te
laten spelen. “FRISSE LUCHT BEVORDERT DE GEZONDHEID”, buiten ervaren de kinderen de
seizoenen, en niet in de laatste plaats biedt het buiten spelen de kinderen de mogelijkheid
zich “ vrij” te bewegen. Weersinvloeden kunnen van invloed zijn op het besluit naar buiten
te gaan, maar zijn hierin niet alleen bepalend. Van de groepsleiding wordt gevraagd zich
bewust te zijn van het belang van buiten zijn en de mogelijkheden hiervoor zoveel mogelijk
te benutten.
Speciale activiteiten, uitstapjes:
Tijdens de schoolvakanties zullen andere activiteiten aangeboden worden zoals:
playbackshow, speur/wandeltocht, picknicken, bioscoop, theater, zwemmen. Wanneer er bij
deze activiteiten extra kosten aan zijn verbonden, zijn deze voor rekening van de ouders.
Ook leek het ons wel leuk en wanneer er genoeg animo voor is, workshops te organiseren
onder begeleiding van gediplomeerde deskundigen. Deze workshops kunnen variëren van
pianolessen, creatief/knutsel-lessen dans of zanglessen. Hierover horen wij graag de mening
van de kinderen en de ouders.
Vakanties:
Als het enigszins uitkomt, zullen wij niet sluiten voor vakantie.
Indien toch nodig, zullen de vakantie van te voren vermeld worden.
Tijdens de zomervakantie zal de buitenschoolse opvang geopend blijven.
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Op de navolgende dagen is ' t Planzoentje uiteraard wel gesloten:
– vanaf 1ste en 2de Kerstdag en tussen oud-nieuwjaarsdag
- Goede Vrijdag- 1ste en 2e Paasdag - Koningsdag
– Hemelvaartsdag -1ste en 2de Pinksterdag
Verder de door de Overheid erkende nationale Feest- en Gedenkdagen door de werkgever
aangewezen, zullen wij gesloten zijn.
Vriendjes en vriendinnetjes :
Het is bij de buitenschoolse opvang mogelijk wanneer uw kind een vriendje of vriendinnetje
wilt uitnodigen. Graag dit aan de leiding één week van te voren doorgeven.
Overzicht van de tijd en dagindeling voor de dagen maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag tijdens de school-weken:VSO en BSO
Openingstijden VSO 7.00-8.30:
Het kan zijn dat u wellicht vroeg in de ochtend al op weg gaat naar uw werk. In dat geval kan
het voorkomen dat uw situatie niet aansluit bij de schooltijden van uw kind.
Onze Voorschoolse opvang (VSO) is dan een uitkomst!
De VSO begint om 7.00 uur en loopt totdat de school begint. Meestal is dit om 8.30 uur.
Wanneer uw kind gebruik maakt van VSO kan het bij ons ontbijten. Mocht u daarvan
gebruik willen maken dan verwachten wij uw kind uiterlijk 7.30 uur op de opvang. Wanneer
u later komt is gezien de korte opvangtijd een rustig ontbijt niet meer mogelijk.
De mogelijkheid om te ontbijten wordt u aangeboden. U bent vrij in uw keuze of u daar wel
of geen gebruik van wenst te maken. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Na het
ontbijt is er nog tijd voor wat lezen, een spelletje of vrij spelen. Wij zorgen er voor dat uw
kind op tijd op school is.
Het minimum aantal af te nemen dagdelen VSO per week is 2 ochtenddagdelen.
Voorschoolse opvang wordt aangeboden in de 40 schoolweken van de gekoppelde
basisschool.
Openingstijden BSO van 14.30 tot 18.00:
Tijden:
Dagindeling:
14.30 tot 15.15 uur : het ophalen van de kinderen van verschillende scholen.
15.30 uur
: sap/thee/water drinken, cracker/ rauwkost en fruit eten,
praten over de dag.
16.00 uur : vrij spelen/ activiteit/ gezamenlijke spelletjes
17.00 tot 18.00 uur : ophalen van de kinderen.
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Voor de woensdagmiddag, openingstijden van 11.30 tot 18.00:
Tijden:
11.30 uur
11.45 tot 13.00 uur
13.15 uur
15.00 uur
15.45 uur
17.00 tot 18.00 uur

Dagindeling:
: het ophalen van de kinderen van verschillende scholen.
: broodmaaltijd /drinken.
: vrij spelen/ activiteit/gezamenlijke spelletjes/ uitstapje maken.
: rauwkost/fruit of cracker eten /thee/sap/water drinken.
: vrij spelen.
: ophalen van de kinderen.

Tijdens de schoolvakanties, openingstijden van 8.00 tot 18.00:
Tijden

Dagindeling

8.00 tot 9.00 uur
10.00 uur
10.20 tot 11.15 uur
11.30 tot 12.45 uur
13.00 uur
13.25 tot 15.30 uur

: brengen van de kinderen
: drinken cracker of fruit
: vrij spelen /activiteit/ workshop
: broodmaaltijd /drinken
: ophalen van de kinderen
: speciale activiteit ( zie uitstapjes )

15.30 tot 16.30 uur
17.00 tot 18.00 uur

: drinken, sap /thee/water, rauwkost/fruit of cracker eten
: ophalen van de kinderen

De tijden en de dagindeling zijn ongeveer geschat maar kunnen eventueel afwijken, want
met kinderen weet je het maar nooit.
Tarieven VSO, BSO, VAKANTIE-OPVANG, ADV 2019:
VSO: uurtarief: €6,89 per uur.
De maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend
En ochtenddagdeel bestaat uit 1,5 uur.
Een ochtenddeel:vanaf 7.00 uur tot 8.30.
Bij dit ochtendagdeel wordt € 10,33 in rekening gebracht.
BSO: uurtarief € 6,89 per uur.
De maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en de vrijdagmiddag:
Een middagdagdeel bestaat uit 3,5 uur.
Een middagdagdeel: vanaf 14.30 tot 18.00 uur.
Bij dit middagdagdeel wordt er € 24,11 in rekening gebracht.
De woensdagmiddag:
Een middagdagdeel bestaat uit 6,5 uur.
Een middagdagdeel: vanaf 11.30 tot 18.00 uur.
Bij dit middagdagdeel wordt er € 44,78 in rekening gebracht.
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De ADV en VAKANTIE-OPVANG:
Een hele dag bestaat uit 10 uur.
Een hele dag: vanaf 8.00 tot 18.00 uur.
Voor een hele dag wordt er € 68,90 in rekening gebracht.
Tot slot
Dit Pedagogisch beleid voor de buitenschoolse opvang van ´t Planzoentje moet gezien
worden als een leidraad die, in de loop van de tijd en door veranderende inzichten, kan
worden bijgesteld en/of aangevuld. Het is niet de bedoeling dat wat nu op papier staat een
starre methode wordt. Opvoedkundige inzichten veranderen en we willen kritisch blijven
kijken naar ons eigen gedrag naar de kinderen.
Ook voor de buitenschoolse opvang hebben wij getracht de belangrijkste informatie zo kort
mogelijk samen te vatten. Voor eventuele vragen of tips, voor uitstapjes of andere speciale
activiteiten, horen wij graag van de kinderen en ook van de ouders.
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