Pedagogisch werkplan
BSO De Rank

Missie en visie van BSO de Rank
Bij BSO de Rank geven wij kinderen buiten schooltijden een huiselijke plek waar zij in hun
eigen kracht staan, zich gewaardeerd en geliefd voelen en leren omgaan met elkaar en de
natuur op Christelijke wijze.
Als zelforganiserend team staan wij midden in alle ontwikkelingen op de BSO en kunnen
snel inspelen op de behoeften van de kinderen en hun ouders.
De laatste tijd is de kinderopvang een sector waarin veel verloop van personeel is, wij
streven ernaar stabiliteit van personeel te waarborgen voor de kinderen.
Wij zijn van mening dat kinderen zelf de richting van hun ontwikkeling bepalen door het
spel dat zij zelf bedenken. Wij bieden daarom vooral materialen aan voor de kinderen om
mee te spelen en sluiten aan bij hun spel door mee te spelen of ondersteuning te bieden in
het samenspel met andere kinderen. Hierin passen alle soorten speelgoed, dus ook
bordspellen of speelgoed met een vastliggend doel omdat kinderen daarmee leren om met
regels om te gaan.
Naast deze vrije ruimte zullen wij werken aan het ontwikkelen van projectgewijze
programma's om de talenten van kinderen te ontwikkelen. Sportprojecten zullen hierbij
het startpunt zijn. Rond een bepaald sport thema kunnen kinderen zich inschrijven en
gedurende een aantal weken deelnemen in gestructureerde activiteiten. Op dit moment
zijn wij aan het onderzoeken wat wij nog meer kunnen aanbieden zoals muziek of een
typecursus.
Natuurbeleving is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze. Wij spelen 45 - 60 minuten
per dag met de kinderen buiten ( tenzij het weer dat niet toestaat.)
We spelen op het schoolplein, en wanneer alle kinderen en de juf meegaan, dan gaan we
ook graag spelen op het parkje voor de school.
In de vakanties bieden wij wel een uitgebreider activiteitenprogramma aan met knutsel spel - en kookactiviteiten en minimaal een keer per week een uitstapje. Toch is er in de
vakanties nog genoeg ruimte voor kinderen om ook zelf spel te bedenken met de
aangeboden materialen.
Hoe alle plannen ook zullen verlopen, wij zullen zorg dragen voor verantwoorde opvang
van de kinderen die ons uit Gods hand worden toevertrouwd.

Informatie over de groepen:
BSO De Rank bevindt zich in Evangelische basisschool De Rank. We gebruiken het oude
klaslokaal van groep 8 en soms de grote hal en het speellokaal. Dit betekent dat we
intensief overleggen over het gebruik van met name de grote hal. Vanuit school is er veel
ruimte om het samenwerken verder te stimuleren. Zoals het gebruik van de moestuin waar
we als BSO ook regelmatig in mogen werken wanneer deze opgezet is.
De directeur van de school is erg betrokken op de BSO omdat hij hoopt met adequate
opvang ook meer leerlingen aan te trekken.
Er is op dit moment een groep BSO voor de leeftijd van 4 t/m 12 jaar op de dinsdag en
donderdag. Er mogen tot 10 kinderen op de groep. Wanneer we dit nummer overschrijden,
wordt er een extra pedagogisch neder werker ingepland. En kunnen de leerlingen gebruik
maken van het BSO lokaal, de grote hal en de gymzaal (in overleg met school).
De groep zal dan opgesplitst worden in jonge en oudere kinderen. De jongsten van 4-7 jaar
zullen in het kleuterlokaal verblijven (hier sluit spelmateriaal en meubilair bij aan). Deze
groep zal maximaal uit 11 kinderen.
De oudere kinderen, vanaf 7-12 jaar spelen in de hal van de school, met als uitvalsbasis het
speellokaal. Deze groep zal maximaal uit 12 kinderen bestaan. In de hal staat een grote
tafel, waar de kinderen kunnen eten/drinken maar ook knutselen/spelletjes doen etc. Het
spelmateriaal uit de kleuterklas kan gebruikt worden maar ook zal er in de hal specifiek
spelmateriaal voor oudere kinderen komen, wat aansluit bij de leeftijd. Het speellokaal zal
als uitvalsbasis dienen, waar (bal)spelletjes en andere activiteiten kunnen worden gedaan,
als het totaal van beide groepen boven 20 kinderen uitkomt.
Middag indeling
Na schooltijd starten we met het drinken van suikervrije limonade of diksap en eten een
biscuitje erbij. We hebben dan tijd om even te praten over de schooldag wanneer het kind
daaraan behoefte heeft. Vervolgens gaan we met z'n allen een uur buitenspelen. Na het
buitenspelen gaan we naar binnen en gaan de kinderen fruit eten en krijgen ze suikervrije
limonade of diksap. Na het fruit moment geen de kinderen opnieuw naar buiten. Daarna
kijkt de leiding wat de mogelijkheden. De kinderen mogen buiten spelen. Soms kiezen ze
er ook voor om binnen te spelen. Vaak spelen we dan een spel, knutselen we, bakken we
etc. tot we crackers gaan eten rond 16.30 uur. Daarna mogen de kinderen vrij kiezen wat
ze spelen.
Op dit moment zijn we open op dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 18.30 uur. Tijdens
schoolweken wijken we af van de BKR tussen 18:00 en 18:30. Tussen 14:00 - 18:00 wijken

we niet af van de BKR. Dit geldt voor alle dagen dat wij open zijn. In de schoolvakanties
worden de kinderen opgevangen op maandag en dinsdag op BSO ‘t Voorhuys opgevangen.
Op donderdag worden de kinderen op De Rank opgevangen.
Personeel / mentor
Op de dinsdag werkt juf Silvia. Ze heeft een diploma voor pedagogisch medewerker (niveau
3). Zij is tevens de mentor van de kinderen van de dinsdag groep. Op donderdag Demi op
de groep. Ze heeft een diploma voor onderwijsassistent (niveau 4) en is de mentor van de
kinderen op de donderdag (welke enkel op de donderdag komen). Wanneer we op dinsdag
ook de 10 kinderen passeren dan zal Demi ook gaan werken op de dinsdag.
Achterwachtregeling:
Natuurlijk gaan we ervan uit dat de kinderen gezellig en veilig spelen. Helaas kan het toch
een keer gebeuren dat er iets mis gaan. Meestal bellen we u dan direct om te overleggen
wat we zullen doen. Moeten we direct naar een dokter toe en kunt u onverhoopt helemaal
niet snel bij ons zijn, dan hebben we een achterwacht. Dat is Erik Hendriksen die in de
buurt van school woont en die kan helpen op de andere kinderen te passen zodat wij met
uw kind naar de dokter kunnen.
Op dit moment hebben we geen stagiaires of vrijwilligers. Wanneer deze zich aanmelden
zijn we blij met hun energie en extra paar ogen.
Zij zullen altijd werken naast een vaste medewerker, zodat zij kunnen leren van de
feedback en er toezicht op hun handelen.
Wij maken op BSO De Rank geen gebruik van BBL studenten.
Op BSO De Rank is er geen meertalige opvang.
Intakeprocedure van de Rank
Intake:
CKO KleurRijk hecht veel waarde aan intakegesprekken met ouders. Deze gesprekken
worden gevoerd door een pedagogisch medewerker. Het gesprek wordt idealiter ongeveer
2 maanden voor de gewenste opvang datum gepland.
Doel van dit gesprek is;
– kennismaken en wederzijds afspraken vastleggen rondom het verblijf van het kind op
CKO KleurRijk,
– goed aan kunnen sluiten bij de opvoeding van ouders,
– een goed beeld vormen van het kind/de kinderen die opgevangen gaan worden,
– uitleg hoe we werken en de samenwerking met ouders,
– mogelijkheid tot het te stellen van vragen en een goed beeld krijgen van de opvang
die wij bieden.

Wenbeleid:
Bij CKO KleurRijk vinden we het belangrijk dat kinderen (en ouders) een wenperiode
krijgen voordat ze naar de buitenschoolse opvang komen. Zo kunnen ze op een rustige
manier vertrouwd raken met de pedagogisch medewerkers, kinderen en de nieuwe
omgeving. In de wenperiode wordt een belangrijke basis gelegd voor een
vertrouwensrelatie tussen kind, pedagogisch medewerker en ouders. Voor de kinderen en
de pedagogisch medewerker is het goed dat zij tijd met elkaar doorbrengen om aan elkaar
te wennen. Het is niet verplicht om een wenmiddag af te nemen.
Op de BSO hebben we in principe 1 wenmiddag waarop ouder en kind samen komen
kennismaken. De ouder kan een poosje blijven en dan samen met het kind weer naar huis
gaan, of even een boodschap o.i.d. gaan doen en het kind later ophalen.
In overleg met ouders volstaat een kortere proefmiddag waarbij een ouder niet aanwezig
maar wel beschikbaar is. Hier kan voor gekozen worden wanneer een kind bijvoorbeeld al
vaker op de BSO is geweest bij het ophalen van een broer of zus of wanneer het kind bij
het intakegesprek al kennis heeft gemaakt met de pedagogisch medewerker.

Buiten spelen:
We spelen op het schoolplein, en wanneer alle kinderen en de juf meegaan, dan gaan we
ook graag spelen op het parkje voor de school.
We gebruiken die driewielers, karren en zandbak speelgoed van school. We hebben een (of
meerdere) bal(len) en ander buitenspeelmateriaal zoals overgooi-spellen, voetbaldoelen,
strandtennis setjes, ringwerp setjes en nog veel meer. We zijn steeds op zoek naar
manieren om het spelmateriaal up to date te houden en voor kinderen interessant.
Op dit moment zijn we extra sportactiviteiten nog aan het ontwikkelen. Ze zijn nog niet
aanwezig.
Voeding:
Bij de Rank gebruiken we zoveel mogelijk biologische materialen. We halen fruit en
snoepgroenten van de landwinkel. De roosvicee en diksap dat we drinken is biologisch van
de supermarkt. Ook de crackers en het beleg voor de crackers (kaas, appelstroop en
pindakaas) is biologisch uit de supermarkt. We willen verantwoord omgaan met de
middelen die de aarde ons geeft en willen ook dat er niet teveel onbekende ingrediënten
in ons voedsel zitten.
Voor sommige kinderen is fruit en twee crackers met beleg niet voldoende om de middag
door te komen. U bent vrij om een gezonde snack mee te geven of een extra boterham,
deze kunnen ze dan na de crackers opeten.
Wanneer u verwacht uw kinderen laat te komen ophalen is het (elke BSO-dag) mogelijk om
uw kinderen een warme maaltijd mee te geven. Rond 17.30 uur warmen we deze op in de
magnetron en kan uw kind gaan eten.

In de vakanties hebben we vaak koekjes die lekkerder zijn, maar ook meer suiker
bevatten. Ook broodbeleg is luxer, zo hebben we ook dan kipfilet, hagelslag en
schuddebuikjes. Tijdens een uitje kan het zijn dan de kinderen een paar snoepjes krijgen.

