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Missie en visie van BSO De Regenboog  
De Regenboog spreekt van diversiteit en een belofte. De kinderen 

van onze BSO zijn ieder uniek en speciaal. Samen vormen zij een 

super leuke diverse groep. De belofte spreekt; God houdt van hen!  

  

Onze visie is om kinderen een veilige, gezellige en huiselijke opvang te bieden. Een opvang 

waar ze zichzelf mogen zijn en zich geliefd voelen.  

  

Korte informatie over de groep op BSO De Regenboog:  

BSO de Regenboog is gevestigd in de Rehobothschool te Zeist. De Regenboog is op 

dezelfde locatie als de Rehobothschool. De kinderen komen zelfstandig naar de BSO. De 

leeftijd van de kinderen op BSO De Regenboog zijn tussen de 4-12 jaar oud. We maken 

gebruik van het gymlokaal, waar ook speergroep en Engels wordt gegeven. De 

samenwerking met school is fijn, dit is doordat Anne overdag als onderwijsassistent aanwezig 

is en het team goed kent. Het contact ervaren we positief.  

Momenteel zijn wij geopend op de maandag, dinsdag en donderdag. De BSO is van 15:15 tot 

18:30u open.  

Wij hebben maar één groep. De groep bestaat uit:  

Maandag:  Elf kinderen waarvan 2 kinderen flexibel    

Dinsdag:            Elf kinderen    

Donderdag:      Twintig kinderen  

 

 

Tijdens vakanties wijken we af van het Beroeps kind ratio (BKR) tussen 08:30 uur en 09.30 uur, 

tussen 12.30 uur - 13.30 uur en tussen 17.30 uur en 18.30 uur. Tussen 09.30 uur- 12.30 uur en 

13.30 uur- 17.30 uur wijken we niet af van de BKR. Dit geldt voor alle dagen dat wij open zijn in 

vakanties.  

 

Tijdens schoolweken wijken we af van de BKR tussen 18:00 uur en 18:30 uur. Tussen 15:00- 

18:00 uur wijken we niet af van de BKR. Dit geldt voor alle dagen dat wij open zijn. 

 

Om 15:15u komen de kinderen uit school. Voordat de kinderen iets gaan eten en drinken 

wassen ze goed hun handen. Daarna gaan we met elkaar wat drinken met fruit en groenten 

erbij. We bespreken kort de schooldag. Daarna spelen de kinderen minimaal een halfuur 

buiten. Na het buitenspelen wassen de kinderen hun handen en mogen ze gaan spelen. 

Vaak gaan de kinderen spelen met de lego, playmobil, de houten trein, ballen of lekker 

knutselen aan de knutseltafel. Rond 16:30u gaan we iets drinken en eten we een cracker of 

rijstwafel. Daarna mogen de kinderen weer verder spelen totdat ze worden opgehaald.  

   

Op maandag, dinsdag en donderdag staat Anne Nijenhuis voor de groep. Op donderdag zijn 

er twintig kinderen en zijn er twee pedagogisch medewerkers nodig. Dit wordt intern en via 

een uitzend bureau gezocht.  

 

Daarnaast zijn er een aantal ouders die achterwacht zijn in geval van nood.   

  

Op BSO De Regenboog maken we op dit moment geen gebruik van vrijwilligers of stagiaires.  

Ook zijn er op dit moment geen BBL studenten.   

We bieden op BSO De Regenboog geen meertalige opvang.   

 



 

 

Intake procedure van BSO De Regenboog:  

Na het ontvangen van het aanmeldingsformulier sturen wij u een intakeformulier. Vervolgens 

nemen wij contact met u op om een intake gesprek te plannen. In dit gesprek maken we 

kennis, bespreken wij de bijzonderheden (allergieën en interesses) over uw kind, leg ik uit 

wie wij zijn en wat we doen. Tot slot probeer ik een rondleiding op de groep te geven of vraag 

ik na schooltijd nog een keer te komen kijken. Naast het gesprek willen wij het kind de 

mogelijkheid geven om sfeer te proeven. Er is voor uw kind een gelegenheid om 1 middag te 

komen wennen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om een uurtje te komen meekijken op de 

BSO samen met hun kind.  

Buiten spelen:  

We maken gebruik van het speelplein van school. Het schoolplein is openbaar tot medium 

2020. Het plein kan afgesloten worden door de twee hekken aan beide kanten van het plein. 

We gebruiken zowel het grote speelplein als het afgebakende peuterplein. Op het grote plein 

kunnen de kinderen voetballen, basketballen, stoepkrijten, badmintonnen en nog veel meer. 

Op het kleuterplein staan een aantal speeltoestellen waar vooral de jongere kinderen zich 

kunnen vermaken.  

  

  

Werken met thema’s   

Op de bso werken wij niet specifiek met thema’s. De kinderen zijn vrij om zelf iets te 

knutselen voor op ons prikbord. Dit zorgt voor leuke creaties. Wel hebben we per seizoen 

een tafel of een raam waar we leuke knutsels neerzetten of ophangen. 

 

Methode registratie 

Op school hebben de kinderen om de twee jaar mad science, hier doen ze allerlei proefjes 

met de kinderen. Dit valt onder BSO tijd en stimuleren wij zeker om naar toe te gaan, voor 

verbinding en om nieuwe kennis op te doen.  

Één keer per jaar doen we 10-minuten gesprekken met de ouders. Vooraf bespreken we de 

kinderen volgens een formulier. Dit is meestal rond de voorjaarsvakantie, halverwege het 

jaar.  

  

Voeding:  

We hebben een gezondheidsbeleid. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen naast goede 

zorg en een leuke middag ook gezond eten krijgen. Bij het eerste drinkmoment en 

eetmoment krijgen de kinderen fruit en groente. Bij het tweede drinkmoment krijgen de 

kinderen een cracker en een rijstwafel. Het beleg bestaat uit gezonde producten zonder 

suikers. De kinderen krijgen het beleg te zien en zij mogen kiezen wat zij op hun twee 

crackers of rijstwafels willen. Trakteren mogen de kinderen zeker! Dan laten wij ouders 

bepalen wat de kinderen gaan trakteren.  

  

Informatie ouders:  

Naast de dagelijkse overdrachten bij de ophaalmomenten is er een keer per jaar de 

mogelijkheid voor de ouders om zich in te schrijven voor een tien minuten gesprek. 

Onderwerpen die hier besproken worden zijn: hoe ervaren de ouders de opvang, hoe het 

gaat met het kind en zijn er verbeterpunten voor onze BSO. 

De mentor van de kinderen is Anne Nijenhuis. Ook gebruiken wij Konnect, hier doen wij op 

het moment niet erg veel mee. In de toekomst is dat wel het plan.  



 

 

Leuke weetjes die ons zo speciaal maken 

 Dat wij in 2019 een enorme groei hebben gemaakt!  

 Dat wij in 2019 gestart zijn met vakantie BSO! 

 Wij een tweede pedagogisch medewerker zoeken!  

 

 

 

  


