
Jaarplan CKO KleurRijk de Planthof Nieuwleusen 2022

Inleiding

Op 28 februari 2022 is op basisschool de Planthof in Nieuwleusen de BSO gestart.

We maken gebruik van een klaslokaal wat voorheen een kleuterlokaal was. Op dit

moment is het lokaal onder schooltijd in gebruik voor taken ter ondersteuning van

leerlingen. Na schooltijd staat hij geheel tot beschikking van de BSO. Het lokaal

grenst aan het kleuterplein waar we door de vele ramen goed zicht op hebben.

Daarnaast is er aan de andere kant van school nog een plein waar de kinderen

kunnen voetballen, basketballen, klimmen en in de zandbak kunnen spelen.

School beschikt over een speellokaal waar de kinderen onder toezicht van de PM

mogen spelen.

Team

Binnen kleurrijk is het belangrijk dat elke collega er mag zijn en zijn/haar talenten

mag inzetten. Op dit moment bestaat het team maar uit één PM.

Debora Dunnink is de PM die werkzaam is op de BSO. Zij heeft alle domeinen onder

zich. Daarnaast wordt zij op het gebied van Portabase ondersteund door Daniëlle

Leijenhorst, werkzaam bij de Schakel in Dronten. Liesbeth Zijderveld doet de

goedkeuring van de uren van Debora. Ook Liesbeth is werkzaam bij de Schakel in

Dronten.

Debora is voor teamoverleggen e.d. voor nu gekoppeld aan de Schakel in Dronten.

Daniëlle Leijenhorst is als buddy gekoppeld aan Debora omdat Debora nieuw in

dienst is bij Kleurrijk.

Debora werkt op maandag, dinsdag en donderdag op de BSO. Daarnaast heeft zij

uren voor de domeinen en werkt zij op basisschool de Planthof als

onderwijsassistent.

Ontwikkelingen

BSO

De BSO is op 28-2-2022 van start gegaan nadat er onder de ouders een peiling is

geweest voor interesse. Er is gestart met 2 kinderen op de maandag, 5 kinderen op

dinsdag en 5 kinderen op donderdag. Op dit moment maken 4 gezinnen gebruik van

de opvang. We hebben ons als doel gesteld om voor de zomervakantie bij ouders

van school de BSO extra onder de aandacht te brengen omdat de verwachting is dat



ouders in de zomervakantie een afweging zullen gaan maken of zij zullen

overstappen van hun huidige opvang naar de BSO in school.

Schoolgebouw

Voor de meivakantie 2022 staat er een verbouwing op de planning waarbij ook de

BSO ruimte opgefrist gaat worden. De bedoeling is om over een aantal jaren een

nieuw gebouw neer te zetten.

Samenwerking school

Basisschool de Planthof heeft een stabiel aantal kinderen waarbij er ook weer

voldoende aanmeldingen zijn voor het nieuwe schooljaar. Er is een kort lijntje

tussen de directeur van school, Menno van der Merwe, en de BSO. We houden

elkaar op de hoogte van ontwikkelingen op school en bij de BSO. We willen samen

optrekken ter promotie van de BSO.

Hieronder staan de concurrenten uit het dorp vermeld worden.

Peuteropvang

We willen na ongeveer 3 jaar, als ook de nieuwbouw van school plaatsvindt, kijken

of we ook met de peuteropvang kunnen gaan starten.

Concurrenten

Binnen Nieuwleusen zijn 6 basisscholen. Bijna alle scholen hebben opvang in

school. Daarnaast zijn er nog BSO’s die op andere locaties kinderen opvangen.

Concurrenten zijn kinderopvang Mathil, kinderopvang Winkies, kinderopvang

Landstede en kinderopvang de Groene Helden. Zij bieden allen BSO aan.

Hieronder even uiteengezet:

Wie Openings-

tijden

Dagen Uurtarief Bijzonder-

heden

Mathil 7:00-aanvang

school

Einde

schooltijd-

18:00 uur

Afwijkende

tijden in

overleg

Grote Kerk: alle

dagen

Kompas :vso en nso

ma di do

Zaaier: vso en nso

alle dagen

€7,31(52

weken)

Grootste

aanbieder in

Nieuwleusen.

Christelijke

organisatie.

Op alle

locaties ook

psz.

In chr.

basisschool de



Wegwijzer psz

op di en vrij

och.

Winkies € Bij voetbal

vereniging

U.S.V.

Landstede/

Prokino

vso vanaf 7.30

uur

nso tot 18.30

uur

alle dagen €7,88 (52

weken)

In basisschool

de

Tweemaster,

openbare

school

Groene Helden vso vanaf 7

uur

nso tot 18.00

uur

alle dagen €7,50 (52

weken)

Aan het

Zandspeur

Kleurrijk 14.30 - 18:30 Ma, Di, Do €7,67(52

weken)

Christelijk,

kleinschalig

Kindaantallen

Op maandag zijn er 2 kinderen. Op dinsdag zijn er 5 kinderen. Op donderdag zijn er

5 kinderen. Er is ook vraag naar VSO en BSO op de vrijdag. We hopen op de

maandag, dinsdag en/of donderdag dusdanig te groeien waardoor we met een extra

PM kunnen gaan werken waardoor we ook op de vrijdag open kunnen.

Visie

Na een eerste wenperiode willen we met de kinderen gaan kijken naar hun wensen

voor de BSO. Zijn er materialen wat ze missen, welke activiteiten zouden ze graag

willen doen.

Hoe kunnen we ons nuttig maken voor de mensen om ons heen. Hoe kunnen we wat

goeds doen voor de natuur en het milieu.


