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Missie, Visie en Identiteit van BSO Het Koraal.

BSO Het Koraal biedt christelijke opvang aan kinderen van 4 t/m 12 jaar.

De Kinderopvang is gehuisvest in basisschool Het Koraal te Hoogeveen. Om een

veilig en stabiel klimaat te realiseren werken we samen met het onderwijsteam

van het Koraal. Op deze wijze willen we een gezamenlijk draagvlak creëren voor

de kinderen.

We werken toe naar een IKC.

Onze missie en identiteit:

BSO Het Koraal ervaart een belangrijke missie in het bieden van christelijke

kinderopvang.

Wij willen kinderen opvang bieden waarin de Bijbelse normen en waarden centraal

staan en waar de kinderen zich veilig en geliefd voelen waardoor ze vrij kunnen

spelen, elkaar ontmoeten en zich ontwikkelen. Ons opvang kenmerkt zich dan ook

doordat de pedagogisch medewerkers van de BSO de Bijbelse normen en waarden

en een christelijke levensstijl uitdragen.

Belangrijke christelijke leefregels die we nastreven binnen ons kindcentrum zijn:

- We gaan liefdevol met onszelf, de ander en de omgeving om vanuit de overtuiging

dat we allemaal waardevol zijn omdat we allemaal door God gemaakt en geliefd

zijn.

- We zijn mild naar onszelf en de ander, we veroordelen elkaar niet, maar willen

het beste in de ander zien en eventuele conflicten oplossen.

- We mogen ontdekken welke talenten we van God hebben gekregen, we

stimuleren elkaar daarbij en vullen elkaar daarin aan.



- We zijn niet alleen op onszelf gericht maar denken na hoe we wat kunnen

betekenen voor anderen en hoe we goed en duurzaam met onze omgeving en de

natuur om kunnen gaan.

BSO Het Koraal wil alle kinderen, onafhankelijk welke geloofs- of culturele

achtergrond, opvang bieden waarin Gods liefde en leefregels centraal staan.

Onze Visie:

BSO Het Koraal vindt het allereerst belangrijk om een veilige, gezellige plek te zijn

waar kinderen graag komen en waar ze zichzelf kunnen zijn. Een plek waar ze zich

gezien weten, waardoor ze zich vrij kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten

en vrij kunnen spelen.

Hoe wij deze plek vormgeven wordt bepaald vanuit een christelijke visie op

kinderen en kinderopvang. In deze visie gaan we uit van de volgende vier

basisprincipes:

- Elk kind is waardevol

- Elk kind is uniek

- Elk kind heeft talenten

- Elk kind heeft een veilige omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen

Door vanuit deze gedachten te handelen kan het welzijn van elk kind gestimuleerd

worden en kan ieder kind tot zijn recht komen en zich ontwikkelen tot een zichzelf

en zijn omgeving respecterend mens.

Kenmerken die bij BSO Het Koraal passen vatten we samen in deze speerpunten:

- Plezier

- Aandacht

- Christelijk

- Persoonlijk

- Kindgericht

- Verbondenheid

- Huiselijk

- Vertrouwd

- Veilig



Informatie over de groepen:

- Openingstijden.

Op onze locatie kan er ook gebruikt worden gemaakt van de VSO

(voorschoolse opvang).

De openingstijden voor de VSO zijn:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.00-8.30

De openingstijden voor de NSO (naschoolse opvang) zijn:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00-18.00

In de vakanties werken met aangepaste tijden: 7.00-18.00

–    Onze locatie vangt kinderen van 3 verschillende scholen op, te weten

De Sprong, De Fontein en Het Koraal.

De scholen hebben verschillende eindtijden. Een pm-er zorgt ervoor om bij het

uitgaan van een school op een vaste plek te staan om de kinderen op te halen en

mee te nemen naar de BSO.

Wbt de VSO, de kinderen worden door een pm-er naar hun eigen school gebracht.

- Groepsindeling

Op onze locatie zijn 2 groepen: de Blauwe Vlinder en de Groene Vlinder.

We werken met stamgroepen. Bij de Blauwe Vlinder vangen we de kinderen van 4

t/m 7 jaar op en bij de Groene Vlinder van 8 t/m 12 jaar. Het aantal kinderen die

kunnen worden opgevangen zijn maximaal 20 kinderen per groep.



Als de kinderen op de BSO komen kunnen ze gelijk naar de eigen groep. Geeft

duidelijkheid en structuur.

- beroepskracht-kind ratio aantal

Het beroepskracht-kind ratio aantal is bij de jongste groep 1 pm-er op 10 kinderen

en bij de oudste groep 1 pm-er op 11 kinderen. Nav het aantal kinderen die er zijn

worden de pm-ers ingedeeld.

Het kan zijn dat we afwijken van de beroepskracht-kind ratio. Dit gebeurd enkel in

de vakantieweken tussen 13.00 en 14.30.

Er wordt enkel afgeweken als dit pedagogisch ook kan in relatie tot de kinderen

van de groep.

- Team BSO Het Koraal en Mentorschap:

Ons team bestaat uit 5 personen:

Vera vd Vinne, ,  Lisette Kersies , Jacky Dokter en KarinMarjoleine Kruizinga

Ramaker.

Één van ons 5-en is ook de mentor van uw kind, in de kindgegevens op het

ouderportaal staat dit aangegeven. Als de mentor wijzigt wordt dit naar u als

ouders gecommuniceerd.

De dagelijkse overdracht wordt verzorgt alle pm-ers van de groep. Jaarlijks wordt

de ontwikkeling van uw kind geobserveerd, via leerlijnen speciaal voor de BSO.

Jaarlijks geven we de mogelijkheid om in te schrijven voor een 10 minutengesprek,

met de mentor van uw kind.

Mocht er wederzijds bijzonderheden zijn, is er altijd ruimte om een gesprek in te

plannen.

- Stagiaires

mailto:marjoleinekruizinga@kleurrijk.nl


Momenteel werken we met 1 stagiaire, Giselle Schep. Ze is er op de

dinsdagmiddag.

- Buitenspelen

Buitenspelen vinden we erg belangrijk.

Het heeft namelijk veel voordelen:

· Bij het buitenspelen beweegt een kind veel. Dit heeft lichamelijke voordelen en

het heeft een gunstige invloed op de hersenen.

· Door buiten spelen leert een kind ruimte, diepte, afstand en snelheid in te

schatten.

· Kinderen ontdekken de wereld om zich heen.

· Buitenspelen stimuleert fantasie en creativiteit.

· Buitenlucht zorgt ervoor dat kinderen beter slapen.

· Buitenspelen vermindert stress.

· Kinderen ontdekken buiten gemakkelijker de mogelijkheden van hun eigen

lichaam. Dit geeft zelfvertrouwen.

Buitenspelen is dan ook een vast onderdeel van het programma. Oudere kinderen

mogen ook alleen buiten spelen mits hiervoor schriftelijk toestemming is verkregen

van de ouders.

- Binnenspelen

We mogen gebruik maken van het speellokaal binnen Het Koraal. Hier kunnen we

turnen, voetballen (met een softbal), klimmen en klauteren.



- Thema’s

We gaan werken met thema’s. Binnen een thema komen verschillende aspecten aan

de orde. Drama, sport en spel, knutselen enz. Zo wordt elk kind uitgedaagd om zijn

of haar talent binnen een thema te ontdekken en te ontwikkelen.

- Beleid veiligheid en gezondheid.

Het algemene beleid veiligheid en gezondheid is te vinden op de website van CKO

KleurRijk onder documenten voor ouders. De locatiespecifieke bijlage is te vinden

onder tabblad locaties: Het koraal, in het rechtergedeelte.

- Voeding

Als BSO vinden we gezonde voeding belangrijk. Kinderen in de basisschoolleeftijd

zijn volop in de groei en hebben dus eten en drinken met voldoende energie en

voedingsstoffen nodig.

Op de BSO krijgen kinderen te eten en te drinken en spelen pedagogisch

medewerkers een rol in het aanbieden van verantwoorde en gezonde voeding. Zo

draagt de BSO een steentje bij aan een gezonde opvoeding van kinderen.

Daarom is gekozen om elke dag op de BSO fruit te eten. We kiezen fruitsoorten uit

waarvan we weten dat ze kinderen ze lekker vinden. Regelmatig proberen we

nieuwe soorten uit, voor de afwisseling en om de kinderen uit te dagen nieuwe

dingen te proberen.

Daarnaast eten we een cracker of soepstengel.

Bij verjaardagen mogen de kinderen trakteren. We hebben besloten om dit vrij te

laten, zodat de kinderen zelf mogen kiezen. Er is hiervoor gekozen omdat de basis

van wat er op de BSO gegeten wordt gezond is. Als er kinderen zijn met een

allergie of dat ze vanuit hun geloofsovertuiging dingen niet mogen eten en drinken,

dan mogen ouders in overleg met de pedagogisch medewerker eigen eten of

drinken meenemen. Uiteraard houden we rekening met met allergieën. Wij

hanteren hier ook het voedingsbeleid van CKO Kleurrijk.



Overige informatie

- Starten op de BSO

Aanmeldingen worden ingediend bij KleurRijk en doorgegeven aan ons. Wij nemen

vervolgens contact met u op voor een eerste kennismaking en intake gesprek

(gemiddeld 2 a 3 weken voor de start). U komt dan samen met uw kind(-eren) even

rondkijken in de ruimte en wij praten jullie graag bij over onze gewoontes en

praktische gang van zaken. Wij handelen samen de administratie af. Noodnummers,

allergieën en evt bijzonderheden noteren we bij de kindgegevens in de Konnect

app.

-  Informatie ouders

We willen graag goed contact houden met de ouders in het belang van het kind.

Het is bewezen dat goede ouderbetrokkenheid gunstige invloed heeft op de

ontwikkeling van het kind. Er is dan ook gelegenheid voor overdracht bij het

ophalen. Mocht er iets voorvallen of zijn er zorgen over de ontwikkeling van het

kind, dan wordt er een afspraak gemaakt door de mentor met de ouders voor een

gesprek. Ook houden we ouders regelmatig op de hoogte via een nieuwsbrief.

De ouders kunnen ons bereiken via mail, telefonisch of appen.

Het mailadres is: hetkoraal@kleurrijk.nl

telefoonnummer is: 06-43414242

- Corona Maatregelen (indien van toepassing)

In corona tijd is het even anders dan anders in de kinderopvang. Wanneer

mondkapjes verplicht zijn voor iedereen boven de 12 jaar kiezen wij er voor dat de

ouders buiten, bij de voordeur, de kinderen ophalen. Ouders bellen ons op ons

mobiele nummer en dan komt één van de pm-ers met u kind(-eren) naar de

voordeur. De overdracht is dan wat korter dan normaal en hebben eventueel nog

telefonisch contact als er meer besproken moet worden.

mailto:hetkoraal@kleurruhj.nl

