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Inleiding  
In dit pedagogisch beleidsplan van kindcentrum St. Leonardus wordt onze visie op 
opvang en opvoeding van de buitenschoolse opvang beschreven. Deze visie vormt de 
basis voor het dagelijks pedagogisch handelen in onze groepen. We beschrijven hoe 
de pedagogisch medewerkers met de kinderen werken, hoe de ruimte is ingericht en 
hoe er met de ouders wordt samengewerkt. Jaarlijks wordt dit plan besproken en zo 
nodig bijgesteld.  
 
Met dit pedagogisch plan willen we ons pedagogisch denken en doen inzichtelijk 
maken voor personeel en ouders. Aan het begin van het leven maakt een mens een 
enorme ontwikkeling door. De groei naar volwassenheid is een proces waarin het kind 
zich ontplooit. Een goede start begint bij een veilige en vertrouwde omgeving waarin 
het kind zich geborgen voelt. Respectvol omgaan met de eigenheid van ieder kind 
vormt hierbij een belangrijke voorwaarde. Dit onder leiding van één professioneel 
team, wat zorgt voor duidelijkheid, regelmaat en structuur. Maar bovenal in een 
omgeving waar het kind zichzelf mag zijn. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van 
de buitenschoolse opvang en stellen uw kind daarin centraal.  
 
Visie 
In een uitdagende omgeving laten wij de kinderen hun talenten ontdekken en 
ontwikkelen. Samen met ouders zorgen wij dat de kinderen opgroeien tot 
verantwoordelijke wereldburgers.  
 
Kindcentrum St. Leonardus is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij 
gedurende de dag komen om te leren, spelen en ontwikkelen. Het kindcentrum is open 
van 7:30 tot 18:30 en is 51 weken per jaar geopend. Binnen het kindcentrum is er een 
vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang. Er wordt gewerkt vanuit één 
multidisciplinair team met één pedagogische visie. Binnen dit team werken 
verschillende professionals. Er wordt gewerkt met één kindvolgsysteem waarmee de 
ontwikkelingen van de kinderen vastgelegd worden. Het kind staat centraal.  
 
Op de St. Leonardus wordt gewerkt vanuit 5 pijlers. De pijlers zijn gekozen door het 
team van het kindcentrum. De visie op leren en ontwikkelen is door het team 
vormgegeven aan de hand van deze pijlers: 
 
·       Samen  
·       Duurzaamheid  
·       Innovatie  
·       Respect  
·       Vertrouwen  
 
Niemand kent een kind zo goed als de ouders. Daarom vinden wij het 
op kindcentrum St. Leonardus heel belangrijk om samen met de ouders het beste uit 
het kind te halen. Wij doen dit door een nauwe samenwerking met de ouders aan te 
gaan.  
 
Kindcentrum St. Leonardus ligt prachtig tussen bos en duin. Hier leren en ontdekken 
wij met de kinderen de natuur in de natuur. Wij maken de kinderen bewust van het 
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belang van een duurzame levensstijl. Wij geven de kinderen een basis mee 
om op een respectvolle manier om te gaan met zichzelf, elkaar en de wereld om zich 
heen.   
Gedurende de dag sluiten we aan bij de behoeften van de kinderen. De teamleden 
vervullen als professional een sleutelrol bij het realiseren van een goed aanbod van 
onderwijs en opvang. Om tot ontwikkeling te komen is het van belang dat leerlingen 
zich veilig en fijn voelen binnen ons kindcentrum. Door de inzet van KiVa, een 
preventief programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid, bieden wij 
de kinderen handvatten om hun eigen plek binnen de maatschappij te ontdekken. 
Hierin staan respect voor elkaar en de omgeving centraal.  
 
Op kindcentrum St. Leonardus kan iedereen zichzelf zijn, we respecteren en 
vertrouwen elkaar.  Deze visie komt terug in de wijze waarop wij vormgeven aan de 
vier pedagogische basisdoelen:  
 
1.     Het bieden van (emotionele) veiligheid.  
2.     Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie.  
3.     Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie.  
4.     De overdracht van normen, waarden en cultuur.  
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1. Het bieden van emotionele veiligheid  
Een van de belangrijkste voorwaarden voor een optimale ontwikkeling van kinderen is 
dat zij zich veilig voelen. Een kind dat zich prettig en ontspannen voelt heeft energie, 
is betrokken bij het spelen, vraagt hulp, durft initiatief te nemen en is open naar 
anderen. Het gevoel van veiligheid wordt onder andere bepaald door de pedagogisch 
medewerkers, de organisatie op een groep en vaste ritmes. In het vervolg van dit 
hoofdstuk is te lezen op welke manier wij emotionele veiligheid bieden aan de 
kinderen.    
 
1.1 Wennen 
Voor de kinderen die nieuw zijn op onze buitenschoolse opvang is er de mogelijkheid 
om een keer te komen wennen. Dit wenmoment zal altijd in overleg met ouders en de 
mentor van het kind worden afgesproken. Tijdens het wennen zal het kind een 
rondleiding krijgen, deze rondleiding kan gegeven worden door één van de 
pedagogisch medewerkers. Ook is het heel goed mogelijk dat de rondleiding door één 
van de aanwezige kinderen, die al langer gebruik maakt van onze buitenschoolse 
opvang, gegeven wordt. Vervolgens draait het kind ongeveer een uur mee op de 
groep, zodat het alvast went aan de structuur van de buitenschoolse opvang maar ook 
kennismaakt met de medewerkers en andere aanwezige kinderen.   
De pedagogisch medewerkers die werken op onze buitenschoolse opvang zijn in 
principe geen vreemden voor de kinderen, zij zijn overdag ook werkzaam in het 
onderwijs. Alle kinderen die gebruik maken van onze buitenschoolse opvang zitten op 
de St. Leonardusschool, daardoor komen de kinderen al snel bekenden tegen.   
 
1.2 Dagritme  
Tijdens onze opvangdagen maken wij gebruik van een globaal dagritme, hieronder valt 
de indeling te lezen voor de diverse dagen en groepen.   
 
Voorschoolse opvang van maandag tot en met vrijdag van 07:30 – 08:30  
 
Globale tijdsindeling  Activiteiten  
07:30 – 07:45  Binnenkomst van de kinderen  
Vanaf 07:45  De kinderen hebben de mogelijkheid om bij 

ons op de voorschoolse opvang te 
ontbijten. Zo kunnen zij gezellig en rustig 
met elkaar opstarten.  Ontbijten kan 
wanneer de kinderen voor 07:45 binnen 
zijn.  
  
Verder is er een ontspannen aanbod. Denk 
hierbij aan lezen, tekenen, spelletjes. 
Activiteiten die de kinderen rustig kunnen 
doen voordat zij naar hun eigen klas 
gaan.   

08:30  De kinderen uit groep 1 t/m 3 worden door 
de pedagogisch medewerkers naar hun 
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klas gebracht. Vanaf groep 4 gaan de 
kinderen zelf naar hun eigen klas toe.   

  
  
  
  
Buitenschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (voor de 
bovenbouw) van 14:30 – 18:30   
 
Globale tijdsindeling  Activiteiten  
14:30  Binnenkomst van de kinderen  

Eten en drinken op de eigen basisgroep  
15:15 – 17:30  Start activiteitenprogramma  

Een ruim aanbod van activiteiten op het 
gebied van creativiteit, muziek, sport en 
spel, ontspanning en vrije keuze  

16:30 Groente- en fruitmoment  
17:30 – 18:30  Ontspannen aanbod  

Denk hierbij aan lezen, tekenen, spelletjes. 
Activiteiten die de kinderen nog rustig 
kunnen doen totdat zij opgehaald worden  

  
Buitenschoolse opvang op woensdag  van 12:15 – 18:30    
 
Globale tijdsindeling  Activiteiten  
12:15  Binnenkomst van de kinderen  
12:30 – 13:15  Eten en drinken op de eigen basisgroep  
13:15 – 15:45   Start activiteitenprogramma  

Een ruim aanbod van activiteiten op het 
gebied van creativiteit, muziek, sport en 
spel, ontspanning en vrije keuze    

15:45  Eet- en drinkmoment  
16:00 – 18:30  
  
  
   

Ontspannen aanbod  
Denk hierbij aan lezen, tekenen, spelletjes. 
Activiteiten die de kinderen nog rustig 
kunnen doen totdat zij opgehaald worden  

17:15  Groente- en fruitmoment  
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Buitenschoolse opvang op vrijdag van 12:00 tot 18:30  
(12:00 start onderbouw, 15:30 start bovenbouw) 
Globale tijdsindeling  Activiteiten  
12:00  Binnenkomst van de kinderen (4 t/m 7) 
12:15 – 12:45  Eten en drinken op de eigen basisgroep  
13:00 – 14:30  Start activiteitenprogramma  

Een ruim aanbod van activiteiten op het 
gebied van creativiteit, muziek, sport en 
spel, ontspanning en vrije keuze.   

14:30 – 15:00 Binnenkomst van de kinderen (8 t/m 12) 
Eten en drinken op de eigen basisgroep/ 
Drinkmoment (4 t/m 7) 

15:00 – 17:30 Start activiteitenprogramma  
Een ruim aanbod van activiteiten op het 
gebied van creativiteit, muziek, sport en 
spel, ontspanning en vrije keuze.   

17:30 – 18:30  Ontspannen aanbod  
Denk hierbij aan lezen, tekenen, spelletjes. 
Activiteiten die de kinderen nog rustig 
kunnen doen totdat zij opgehaald worden  

  
Buitenschoolse opvang tijdens de schoolvakanties en studiedagen   
Globale tijdsindeling  Activiteiten  
07:30   Binnenkomst van de kinderen met een 

VSO-contract. Kijk bij de VSO dagplanning 
hierboven voor meer informatie.  

08:30 – 09:30  Binnenkomst van de overige kinderen. 
Ontspannen aanbod  
Denk hierbij aan lezen, tekenen, spelletjes. 
Activiteiten die de kinderen nog rustig 
kunnen doen om op te starten en totdat de 
groep compleet is.   

09:30 – 16:30   Start vakantieprogramma inclusief eet- en 
drinkmomenten.   

16:30 – 18:30   Ontspannen aanbod  
Denk hierbij aan lezen, tekenen, spelletjes. 
Activiteiten die de kinderen nog rustig 
kunnen doen totdat zij opgehaald worden  

 
1.2.1 Binnenkomst en vertrek op de buitenschoolse opvang   
De kinderen uit groep 1 en 2 worden elke dag door de pedagogisch medewerkers bij 
hun lokaal opgehaald en naar de BSO gebracht. De kinderen uit groep 3 en hoger 
mogen om 14:30 zelfstandig naar de BSO komen. De kinderen ruimen hun jas en 
tas(sen) op, dit doen zij op de voor hen aangewezen plekken. Hierna melden zij zich 
bij hun eigen basisgroep, waar een van de medewerkers de aanwezigheidslijst 
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bijhoudt. Mochten er kinderen ontbreken dan doen de pedagogisch 
medewerkers navraag bij de leerkrachten of zij kunnen de ouders/verzorgers bellen.   
Wanneer een kind wordt opgehaald meldt die zich altijd af bij de medewerkers van de 
BSO. Deze werken vervolgens in de aanwezigheidslijst bij dat een kind is opgehaald.   
 
1.2.2 Basisgroepen op de buitenschoolse opvang  
Alle kinderen op onze buitenschoolse opvang hebben een eigen basisgroep. Een dag 
op de opvang start ook altijd in deze basisgroep. Wij hebben gemixte groepen met 
kinderen van 4 tot en met 8 jaar bij elkaar en met kinderen van 9 tot en met 13 jaar bij 
elkaar.  Een basisgroep kan per dag maximaal tussen de 20 en 24 kinderen 
opvangen. Wij starten met onderstaande drie groepen, wanneer het mogelijk is 
breiden wij uit met een vierde groep, De Verkenners.  
 

 De Boswachters De Speurders De Avonturiers 
Locatie Ruimte 3B Ruimte 3A Ruimte 1 
Leeftijden 4 t/m 8 jaar 4 t/m 8 jaar 7 t/m 13 jaar 
Kindplaatsen 22 22 24 
Medewerkers 2 2 2 

 
Standaard afwijken van de basisgroep op woensdag en vrijdag 
Op woensdag en vrijdag is er minder vraag naar opvang. Hierdoor voegen wij de 
groepen als volgt samen: 
 

Woensdag De Boswachters/De Speurders/De Avonturiers (Samen) 
Aantal groepen 1 groep 
Tijd 12:15u tot 18:30u 
Locatie Ruimte 3A en Ruimte 3B 
Leeftijden 4 t/m 13 jaar 
Kindplaatsen 22 
Medewerkers 2 

 
Vrijdag De Boswachters en 

De Speurders (Samen) 
De Avonturiers 

Aantal groepen 1 groep 1 groep 
Tijd 12:00u tot 18:30u 14:30u tot 18:30u 
Locatie Ruimte 3A Ruimte 3B 
Leeftijden 4 t/m 8 jaar 7 t/m 13 jaar 
Kindplaatsen 11 12 
Medewerkers 1 1 

 
Standaard afwijken van de basisgroep in de vakanties en op studiedagen 
In de vakanties en op studiedagen is er minder vraag naar opvang. Hierdoor kunnen 
wij de groepen op twee manieren samenvoegen. Bij 22 of minder kinderen voegen wij 
alle groepen samen (De Boswachters, De Speurders en De Avonturiers). Wanneer er 
meer dan 22 kinderen aanwezig zijn kijken wij naar de samenstellingen van de 
groepen en maken dan een keuze welke groepen wij samenvoegen.   
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Vakanties De Boswachters/De Speurders/De Avonturiers (Samen) 
Aantal groepen 1 of 2 groepen (afhankelijk van het aantal kinderen) 
Tijd 08:30 u tot 18:30u 
Locatie Ruimte 3A en Ruimte 3B 
Leeftijden 4 t/m 13 jaar 
Kindplaatsen 22 tot 44 
Medewerkers 2 tot 4 medewerkers  

 
Incidenteel afwijken van de basisgroep  
Het kan voorkomen dat de groepssamenstelling op bepaalde dagen anders is, 
bijvoorbeeld doordat er geruild is of iemand een extra dag afneemt.  Op deze 
momenten kan er van de basisgroepen worden afgeweken, voor deze 
uitzonderingsmomenten tekenen ouders vooraf een speciaal contract.   
 
Zodra ons activiteitenprogramma start kunnen wij afwijken van de basisgroepen. Wij 
kiezen ervoor om kinderen ook te laten samenwerken met kinderen uit andere 
basisgroepen, dit sluit aan bij de kernwaarde: samen. Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen zich samen ontwikkelen en samen opgroeien. Wij streven hierbij wel altijd 
naar activiteiten gericht op kinderen van 4 tot 8 jaar en 7 tot 13 jaar. Er zijn altijd 
voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig bij de activiteiten die wij ondernemen. 
Wanneer wij afwijken van de basisgroepen kunnen de kinderen gebruik maken van 
alle ruimtes die hierboven genoemd zijn inclusief de speelzaal en onze buitenruimtes.  
 
Het kan voorkomen dat er bij bepaalde activiteiten ruimte is voor meer kinderen dan 
de aantallen van de basisgroepen. Zoals al eerder beschreven zijn er altijd voldoende 
pedagogisch medewerkers aanwezig bij de activiteiten die wij ondernemen.  
Om de fysieke en persoonlijke veiligheid van kinderen in een grote groep te 
waarborgen hanteren wij in deze situatie de volgende regels:  
 

• De pedagogisch medewerkers weten voor welke kinderen zij specifiek 
verantwoordelijk zijn.  

• De kinderen weten welke pedagogisch medewerker hun mentor is.  
• Iedere pedagogisch medewerker heeft maximaal 10 kinderen per dag (groep 4-

6 jaar), 11 kinderen (groep 4-13 jaar) of 12 kinderen (groep 7-13 jaar) waar zij 
specifiek verantwoordelijk voor is.  

 
1.2.3 Basisgroep op de VSO 
Tijdens onze voorschoolse opvang vangen wij kinderen op waarvan de meeste ook 
naar onze BSO gaan. Van de voorschoolse opvang maken veel minder kinderen 
gebruik, vandaar dat wij standaard de groepen samenvoegen.  
 

VSO De Boswachters/De Speurders/De Avonturiers (Samen) 
Aantal groepen 1 groep 
Tijd 07:30 – 08:20 
Locatie Ruimte 3A en Ruimte 3B 
Leeftijden 4 t/m 13 jaar 
Kindplaatsen 22 
Medewerkers 2 
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1.2.4 Eten en drinken  
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (voor de bovenbouw) eten en drinken de 
kinderen gezamenlijk met de pedagogisch medewerkers in hun eigen basisgroep. De 
kinderen krijgen iets te drinken (water of limonade) en iets te eten (een cracker en/of 
rijstwafel) met beleg. Aan het einde van de middag kunnen de kinderen nogmaals iets 
drinken (water of limonade) en krijgen zij fruit en groente.   
 
Op de woensdag en vrijdag (onderbouw) maar ook tijdens vakantiedagen lunchen de 
kinderen op de opvang. De kinderen krijgen drinken (water, melk of thee) en daarnaast 
boterhammen met beleg. Verder bieden wij tijdens de lunchmomenten ook diverse 
rauwkost aan (denk aan komkommer, tomaten, paprika, wortel etc.).   
 
Voor de kinderen die naar de voorschoolse opvang komen is er de mogelijkheid om te 
ontbijten wanneer zij voor 07:45 binnen zijn. Hier bieden wij een divers aanbod van 
boterhammen met beleg. Daarnaast krijgen de kinderen water of melk.   
 
Onze keuzes met betrekking tot het eten en drinken sluiten aan bij de gezonde school. 
De gezonde school is een programma dat scholen helpt om te werken aan een 
gezonde leefstijl. Ons kindcentrum is in het bezit van het themacertificaat Bewegen & 
Sport. In de komende jaren streven wij ernaar om meer certificaten te behalen. Zo 
zorgen wij ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt.  
 
Waarom een gezond kindcentrum? 
 

• Kinderen die gezond zijn, zitten vaak ook lekkerder in hun vel. 
• Het draagt bij aan betere schoolprestaties. 
• Kinderen maken sneller een gezonde keuze en hebben daar ook later in hun 

leven profijt van.  
 
1.3 Mentorschap  
In verband met de Wet IKK heeft ieder kind recht op een mentor binnen de 
buitenschoolse opvang. Iedere pedagogisch medewerker krijgt een aantal kinderen 
toebedeeld en zal daarvoor het mentorschap op zich nemen.   
 
De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook 
het aanspreekpunt voor het kind. Tijdens het wenmoment wordt zowel aan de ouders 
als het kind medegedeeld wie de mentor van het kind is. De mentor zal altijd een 
medewerker van de basisgroep van het kind zijn.   
 
Er vindt jaarlijks een gesprek plaats tussen de mentor en de ouders. Verder is er altijd 
gelegenheid tot het inplannen van een 10 – minuten gesprek wanneer hier aanleiding 
voor is. Dit kan zowel op verzoek van de mentor als op verzoek van de ouders 
plaatsvinden.   
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Ontwikkeling volgen  
De pedagogisch medewerkers zijn dagelijks bezig met het volgen van de ontwikkeling 
en het welbevinden van de kinderen. De ontwikkeling van elk kind wordt structureel 
gevolgd en geregistreerd door de mentor. Het volgen van de ontwikkeling en het 
welbevinden gebeurt middels observaties en gesprekken op de groep. De dagelijkse 
observatie vindt plaats tijdens de activiteiten op de dag. De systematische observatie 
vindt plaats met behulp van observatieformulieren. Dit gebeurt één keer per half jaar.  
 
De observatieformulieren worden door de mentor eerst met collega’s van de groep 
besproken en aangevuld waar nodig. Vervolgens nodigt de mentor de ouders uit voor 
een gesprek waarin de ontwikkeling en het welbevinden van het kind wordt besproken. 
Er ontstaat een gesprek waarin we wederzijdse bevindingen over het kind kunnen 
delen. 
 
Stagnatie in de ontwikkeling  
Wanneer er tijdens observaties een stagnatie in de ontwikkeling van een kind wordt 
geconstateerd bespreekt de mentor dit met de intern begeleider van het kindcentrum. 
Wanneer de intern begeleider deze stagnatie ook waarneemt wordt er contact 
opgenomen met de ouders. Indien wenselijk wordt ook de leerkracht van het kind 
hierbij betrokken. Wanneer het nodig is wordt er externe hulp of advies ingewonnen, 
dit gaat altijd in overleg met de ouders.  
 
1.4 Vertrouwenspersoon  
Voor een probleem dat, ondanks zorgvuldig overleg tussen de betrokken partijen, niet 
op het kindcentrum opgelost kan worden, bestaat een klachtenregeling. De 
klachtenregeling ligt op het kindcentrum ter inzage en is te downloaden van de website 
van Tabijn. De regeling houdt in dat u, wanneer u een klacht heeft, contact kunt 
opnemen met de contactpersoon van ons kindcentrum, Manon Leguijt. De 
contactpersoon zal de klager verwijzen naar de vertrouwenspersoon van Tabijn, dhr. 
Freek Walther. Als dhr. Walther zelf niet tot een oplossing van de klacht kan bijdragen, 
helpt hij de klager de klacht neer te leggen bij de geschillencommissie.  
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne 
klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het 
onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang (gratis dienst). Een medewerker van het 
Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation 
proberen op te lossen (zie ook ons pedagogisch beleidsplan). 
 
Contactinformatie Klachtenloket Kinderopvang 
Telefoon: 0900-1877 
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur  
Op feestdagen gesloten. 
E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl 
Postadres: Postbus 96802, 2509 JE Den Haag 
Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag 
 
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie 
Kinderopvang. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige 
commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent 



 
 

Basisschool St. Leonardus  
Kerkweg 225 1964KJ Heemskerk 

0251-232 410 – leonardus@tabijn.nl  

13 

dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen 
de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie 
Kinderopvang 
 
1.5 Interactie pedagogisch medewerkers met de kinderen 
Alle kinderen worden opgevangen door gediplomeerde pedagogisch medewerkers die 
in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De pedagogisch 
medewerkers zijn niet alleen werkzaam in de opvang, maar werken ook in het 
onderwijs. Hierdoor zijn alle medewerkers voor de kinderen vertrouwd. De kinderen 
spreken de pedagogisch medewerkers aan met juf of meester en de voornaam. De 
pedagogisch medewerkers kennen de namen van de kinderen. De pedagogisch 
medewerkers werken allemaal op dezelfde manier vanuit het pedagogisch 
beleidsplan, maar zij zijn allemaal anders en hebben ieder hun eigen kwaliteiten.  
 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat wij onderling veel plezier 
met elkaar hebben. De pedagogisch medewerkers staan open voor de gevoelens, 
houding en motivatie van de kinderen en houden rekening met andermans normen en 
waarden. De pedagogisch medewerkers verdelen hun aandacht over alle kinderen. Zij 
troosten, bevestigen, verzorgen, leggen uit en moedigen de kinderen aan. Zo nodig 
helpen de pedagogisch medewerkers bij het verwoorden van wat een kind voelt en 
doet.   
 
De pedagogisch medewerker zal de kinderen stimuleren in het ontdekken en 
verleggen van grenzen en van wat het kind kan of wil. De pedagogisch medewerker 
zal ingaan op de initiatieven van een kind. Het belonen, prijzen, complimenteren en 
inspelen op de humor van een kind. De pedagogisch medewerker biedt hulp en steun 
aan het kind bij het uitbouwen en oefenen van waar een kind goed in is, wat hij graag 
wil of wat hij leuk vindt. Wij geven invulling aan het contact tussen kinderen onderling 
door het stimuleren van samenwerken, samen delen en samen ervaren en door het 
organiseren van activiteiten.  
 
De rol die wij aannemen in de interactie tussen kinderen onderling is situatie 
afhankelijk. Het kan sturend, ondersteunend, stimulerend of corrigerend zijn.   
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2. Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen 
van persoonlijke competentie  
 
Onder persoonlijke competentie verstaan we persoonlijkheidskenmerken zoals 
zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. 
 
Het ontwikkelen van persoonlijke competentie stelt een kind in staat allerlei typen 
situaties adequaat aan te pakken en zich aan te passen aan veranderende 
omstandigheden. Het ontwikkelen van persoonlijke competentie gebeurt in principe 
vanuit het kind zelf, door spel en het ontdekken van de wereld om zich heen. Het is 
belangrijk dat de pedagogisch medewerkers hier oog voor hebben en het kind hierin 
stimuleren. Het is belangrijk kinderen dingen zelf te laten doen. Dit geeft het kind 
zelfvertrouwen en zorgt voor verdere ontwikkeling. 
 
2.1 Aanbod  
Elke dag bieden wij op onze opvang een ruim activiteitenaanbod aan, hierbij valt te 
denken aan activiteiten op het gebied van creativiteit, muziek, sport en spel en 
ontspanning. Kinderen kiezen zelf welke activiteit(en) zij willen gaan doen. De 
activiteiten kunnen groep doorbroken plaatsvinden, zoals eerder beschreven in het 
plan. Tijdens de activiteiten vervullen de pedagogisch medewerkers een voorbeeldrol, 
zij zullen door middel van voorbeeldgedrag de kinderen motiveren en stimuleren om 
op een positieve manier met elkaar samen te spelen.  
 
In de vakanties bieden wij ook een gevarieerd aanbod, waarbij wij op sommige dagen 
ook uitstapjes zullen maken. Wij laten onze activiteiten zoveel mogelijk aansluiten op 
de kindcentrum brede activiteiten. Dat wil zeggen dat thema’s die aangeboden worden 
in het onderwijs ook doorvloeien binnen de opvang.  
 
Het activiteitenaanbod dat wij aanbieden sluit aan bij de verschillende leeftijden 
van de kinderen, maar ook bij de verschillende interesses die er zijn. Door een 
gevarieerd en wisselend programma aan te bieden zorgen wij ervoor dat ieder kind 
zich betrokken voelt.  De activiteiten worden begeleid door onze pedagogisch 
medewerkers of door externen, bijvoorbeeld bij het aanbieden van een workshop. 
  
De kinderen betrekken wij bij het creëren van ons aanbod, door hen naar hun 
interesses en ideeën te vragen. Daarnaast dagen wij hen ook uit om juist eens buiten 
de gebaande paden te kijken en nieuwe activiteiten te proberen.  
 
Naast de activiteiten die wij aanbieden is er ook de mogelijkheid tot vrij spel. Hiervoor 
is een verscheidenheid aan materialen op onze opvang aanwezig. Deze materialen 
prikkelen onze kinderen op het gebied van onder andere creativiteit, muzikaliteit en 
sportiviteit en passen bij de verschillende leeftijden en interesses van de kinderen.   
 
2.2 Binnenruimte  
Binnen kindcentrum St. Leonardus maken wij gebruik van meerdere ruimtes voor 
de buitenschoolse opvang. Overdag worden een aantal van deze ruimtes gebruikt 
voor onderwijs en peuteropvang. Het betreft de aula, een grote ruimte die te verdelen 



 
 

Basisschool St. Leonardus  
Kerkweg 225 1964KJ Heemskerk 

0251-232 410 – leonardus@tabijn.nl  

15 

is in twee delen middels een scheidingswand, en een lokaal voorzien van 
een keukenblokje bij de kinderopvang en een lokaal met keuken. De kinderen 
gebruiken de keuken alleen samen met een pedagogisch medewerker. Binnen 
het kindcentrum St. Leonardus werken wij met drie basisgroepen.   
 
De lokalen worden met elkaar verbonden middels een gang. De BSO heeft in het 
gebouw een eigen ingang. Naast deze ruimtes maken we, wanneer de 
activiteiten hierom vragen, gebruik van het speellokaal wat aanwezig is in het gebouw. 
Kinderen zijn alleen in het speellokaal onder toezicht van een pedagogisch 
medewerker.  
 
Alle ruimtes zijn kindgericht, bekend en vertrouwd. De BSO-ruimtes zijn zo ingericht 
dat de kinderen zich er goed hun weg in weten te vinden. Er zijn delen waar kinderen 
rustig kunnen spelen of zichzelf even kunnen terugtrekken wanneer hier behoefte aan 
is maar er is ook ruimte om met een groepje kinderen bezig te zijn met een activiteit. 
Door de ruime opzet is het voor de kinderen mogelijk om altijd contact te houden met 
de pedagogisch medewerker. Door met de kinderen gezamenlijke afspraken te maken 
over de ruimte en het gebruik van de materialen leren zij gezamenlijk 
verantwoordelijkheid te dragen voor de groep.  
 
2.3 Buitenruimte 
Tijdens het buitenspelen maken wij gebruik van het hele schoolplein van 
het kindcentrum. Er gelden de volgende regels met betrekking tot het buitenspelen:  
 

• Kinderen spelen alleen buiten onder begeleiding van een of meer pedagogisch 
medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat kinderen samen spelen. Kinderen 
van 7 jaar en ouder met een buitenspeelcontract mogen ook zelfstandig 
buitenspelen.  

• Wij maken zowel gebruik van de materialen uit de buitenberging van de groepen 
1 en 2 als van het speelmateriaal dat voor de bovenbouw tot hun beschikking 
is.  

 
Kinderen worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen door nieuwe activiteiten te 
proberen en daarbij hun angsten te overwinnen. Wij vinden het belangrijk dat de 
kinderen zich hierbij wel veilig blijven voelen. Hierbij kun je denken aan activiteiten 
zoals: rennen, fietsen, skateboarden en steppen. Er is een kans dat kleding vies wordt 
of dat er kleine verwondingen worden opgelopen.  
 
2.4 Contracten  
Wanneer een kind gebruik maakt van onze buitenschoolse opvang zal hiervoor een 
contract getekend worden. Binnen dit contract kunnen ouders ook een aantal 
keuzeopties invullen. De contracten worden getekend bij inschrijving van de kinderen. 
Het staat ouders vrij om de keuzes in de contracten te wijzigen wanneer de situatie 
hier om vraagt. 
 

• Toestemmingsverklaring voor het zelfstandig buitenspelen voor kinderen van 7 
jaar en ouder. 
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• Toestemmingsformulier voor het zelfstandig naar huis gaan voor 
kinderen van 8 jaar en ouder.  

• Toestemmingsverklaring voor het delen van informatie binnen het kindcentrum, 
dus tussen het onderwijs en de opvang. 

• Toestemmingsverklaring voor het gebruik van beeldmateriaal van de kinderen, 
AVG. 

• Toestemmingsverklaring voor het incidenteel afwijken van de basisgroep.  
 
2.5 Activiteitenaanbod en spelmateriaal  
Ons activiteitenaanbod sluit aan op de persoonlijke competentie van de kinderen. Wij 
geven de kinderen de ruimte om binnen het aanbod eigen keuzes te maken en eigen 
ideeën te verwerken. Daarnaast dagen wij kinderen uit op nieuwe dingen te proberen.  
 
De kinderen ontwikkelen hun persoonlijke kwaliteiten door het aanbod van 
uitdagende en herkenbare bezigheden. In het aanbod is voldoende ruimte voor 
creatieve en sportieve ontwikkeling. In het aanbod komt muziek, drama, 
handvaardigheid, techniek en bewegen aan bod.  
 
Wanneer er overgangsmomenten van activiteiten gaan plaatsvinden zullen de 
pedagogisch medewerkers dit ongeveer 5 minuten voor het einde van de activiteit 
aangeven zodat kinderen hun activiteiten kunnen afronden.  
 
Het spelmateriaal sluit aan bij het individuele kind waardoor het emoties los maakt van 
plezier, verrassing en verwondering. Het materiaal past bij de leeftijd en 
ontwikkelingsfase, fysieke en geestelijke mogelijkheden van een kind. We proberen bij 
de interesse, durf en nieuwsgierigheid te prikkelen. We willen de kinderen laten 
ontdekken wat ze kunnen en waar ze blij van worden.  
 
Buiten 
De buitenruimte vormt een belangrijk onderdeel van de opvang. De kinderen en 
pedagogisch medewerkers zijn dagelijks buiten en vinden veel inspiratie in de 
verschillende natuurelementen. Deze inspiratie wordt gebruikt bij de creatieve 
activiteiten en bijvoorbeeld bij verhalen vertellen, theater of muziek. Omdat veel van 
de activiteiten van de St. Leonardus buiten plaatsvinden, bewegen de kinderen ook 
veel. Er zijn veel fysieke activiteiten zoals sporten, spelen en ravotten. Maar daarnaast 
ook beeldende activiteiten, ontdekkingstochten door de omringende natuur en 
tuinieren in onze eigen schooltuin of het verzorgen van de kippen en konijnen. Eten, 
spelen, samen ontspannen of een boek lezen, het kan allemaal buiten. 
 
Samenwerking met Sportboulevard Heemskerk 
In het jaarprogrammma worden extra sportieve activiteiten aangeboden in 
samenwerking met de sportboulevard Heemskerk. Hierbij valt te denken aan tennis, 
paarden verzorgen, dansen etc. Enkele activiteiten worden gratis aangeboden aan alle 
kinderen van de BSO. Voor andere activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd van 
de ouders. Ouders worden tijdig geïnformeerd over de mogelijkheden en de eventuele 
kosten.  
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2.5.1.Vakantiethema’s  
Voor de start van de vakantie gaan we samen met de kinderen thema’s bedenken. We 
maken vervolgens een selectie van de thema’s en verwerken dit in een planning voor 
de vakantie. We zorgen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten die aansluiten bij 
de thema’s.  
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3. Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen 
van de sociale competentie  
Onder het ontwikkelen van sociale competentie verstaan wij sociale kennis en 
vaardigheden, zoals het zich kunnen verplaatsen in anderen, communiceren, 
samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Het gaat dus om 
het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De groep biedt unieke extra 
ontwikkelingsmogelijkheden. De kinderen kunnen de groep als betekenisvolle 
leeromgeving benutten als er in de groep kan worden samengewerkt, als er gedeeld 
wordt en als er respect heerst. Er wordt door de pedagogisch medewerkers ruimte 
geboden voor de initiatieven van kinderen. Wij benutten de groep als ‘sociale 
leeromgeving’ voor een kind. Wij leren het kind omgaan met de consequenties van 
‘deel zijn van een groep’. Pedagogisch medewerkers stimuleren en helpen kinderen 
bijvoorbeeld om te delen, elkaar hulp te vragen of te wachten op hun beurt.  
 
3.1 Spelmateriaal  
Er wordt voldoende en afwisselend spelmateriaal aangeboden om de sociaal-
emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en motorische ontwikkeling van het 
kind te stimuleren. Op ons kindcentrum is het volgende spelmateriaal aanwezig:  
 

• Grof motorisch spelmateriaal: o.a. fietsen, steppen, klimrekken, verschillende 
soorten ballen.  

• Fijn motorisch spelmateriaal: o.a. klei, gips, hout, zand, water, verf, papier, stof, 
kralen, potloden, stiften en nog veel meer.  

• Constructiemateriaal: o.a. blokken, lego, kapla. 
• Thematisch spel: o.a. kleding, huishoek. 
• Sociaal ontwikkelmateriaal: o.a. gezelschapspelllen, puzzels. 

 
3.2 Afspraken op de opvang  
Binnen ons kindcentrum hanteren wij dezelfde regels met betrekking tot respect en 
vertrouwen. Dit zorgt voor structuur en duidelijkheid, voor zowel de kinderen als de 
medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier 
naar ons kindcentrum gaan.  Wij hanteren de methode KiVa. Kindcentrum St. 
Leonardus is dus ook een KiVa-gecertificeerde school. Wij zijn een kindcentrum waar 
het leuk is en waar iedereen het naar de zin heeft.   
 
3.2.1 De KiVa-regels  
Binnen ons kindcentrum houden wij ons aan de volgende zeven KiVa-regels:  
 

1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect.  
2. Wij maken er samen een fijne groep van.  
3. We praten met elkaar (in de ik-taal).  
4. Wij willen dat pesten stopt!  
5. We gaan goed met elkaar om.  
6. We helpen elkaar.  
7. We komen voor elkaar op.   
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Tijdens de activiteiten kan het voorkomen dat er ruzie ontstaat. Door de 
pedagogisch medewerkers worden de kinderen gestimuleerd om voor zichzelf op te 
komen. Kinderen dienen eerst zelf te proberen de ruzie op te lossen, waar nodig wordt 
hier hulp geboden. Dit doen de pedagogisch medewerkers door de kinderen inzicht te 
geven in het verband tussen het eigen gedrag en de reactie van een ander. Zo wordt 
de kinderen geleerd om de consequenties van hun eigen gedrag beter te begrijpen en 
rekening te houden met de ander. Wij gebruiken hierbij de uitgangspunten van KiVa.  
 
3.2.2 Steungroepaanpak   
Mocht een kind toch op de opvang worden gepest of een laag welbevinden hebben, 
dan kan de pedagogisch medewerker in overleg met het kind besluiten om 
de steungroepaanpak in te zetten. Het doel van de steungroepaanpak is dat het kind 
zich weer prettig voelt.   
 
Bij deze aanpak wordt het stoppen van het pesten of het verhogen van het 
welbevinden van het kind de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een groepje 
kinderen. Dit groepje wordt bewust samengesteld. De steungroep leden maken 
concrete afspraken over hoe zij aan dit doel kunnen bijdragen. Na een tijdje wordt met 
het betreffende kind besproken of de situatie is verbeterd. Daarna volgt ook een 
evaluatie met de steungroep: zijn alle afspraken nagekomen en is de situatie 
opgelost?  
 
Deze aanpak hanteren wij binnen ons gehele kindcentrum.   
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4. De overdracht van normen, waarden en cultuur  
Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen van de samenleving 
eigen te maken. Dat betekent dat kinderen leren welke waarden wij belangrijk vinden, 
maar ook wat wel en niet mag binnen ons kindcentrum en in de samenleving. Het leven 
in de groep biedt kinderen goede mogelijkheden tot deze socialisatie.  
 
Veel basale en universele regels zijn gebaseerd op algemeen geaccepteerde normen 
en waarden. Wij proberen binnen onze opvang de regels zo duidelijk mogelijk te 
omschrijven, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Wij hanteren daarbij 
de onderstaande afspraken. Binnen kindcentrum St. Leonardus vinden wij een open 
en eerlijke houding belangrijk. Daarnaast gaan wij respectvol met elkaar en de 
omgeving om.  
 
Als basis gelden de KiVa-regels zoals beschreven in hoofdstuk 3.2.1. Daarnaast leiden 
de eerdergenoemde algemene uitgangspunten van ons kindcentrum tot de volgende 
afspraken voor zowel volwassenen en kinderen:  
 

• Bij binnenkomst groeten we elkaar.     
• De kinderen spreken elkaar aan met hun voornaam.     
• De kinderen spreken de pedagogisch medewerkers aan met juf/meester en 

eventueel voornaam.     
• Wij luisteren naar elkaar en wij laten elkaar uitpraten.    
• Ik probeer een ruzie eerst zelf op te lossen en anders ga ik naar de pedagogisch 

medewerker toe.    
• Ik mag zelf naar het toilet gaan, als ik klaar ben, dan was ik mijn handen.    
• Binnen loop ik en buiten mag ik rennen    
• Voor het eten was ik mijn handen.    
• Wij blijven aan tafel zitten totdat iedereen klaar is met eten of drinken.    
• Ik eet eerst mijn mond leeg voordat ik iets kan zeggen of vragen.    
• Ik mag zelf kiezen waar ik mee speel.    
• Als ik uitgespeeld ben dan ruim ik alles op.    
• Op de banken en op de stoelen zit ik.     
• In de speelzaal doe ik mijn schoenen uit.    
• We ruimen samen op.  

 
Voor een kind is het belangrijk om te weten waar de grenzen liggen. Wij zien de 
pedagogisch medewerkers als goed voorbeeld bij de overdracht van waarden en 
normen. Hun houding en gedrag is essentieel, omdat kinderen het gedrag van anderen 
overnemen. De pedagogisch medewerkers hebben een positieve benadering van het 
kind en prijzen bijvoorbeeld gewenst gedrag. Wanneer een kind zich niet aan de 
afspraken houdt legt de pedagogisch medewerker de reden van de regel uit.  
 
Het woord straffen past niet in de gedachtegang van kindcentrum St. Leonardus. Wij 
spreken liever van corrigeren. De pedagogisch medewerker corrigeert gedrag 
wanneer het belang van andere groepsleden in het gedrang komt. Daarbij wordt alleen 
het gedrag (niet het kind) afgekeurd met zogenaamde ‘ik-boodschappen’. Een 
voorbeeld hiervan is: ‘Ik vind het niet leuk dat je mij schopt’. Corrigeren kan op 
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verschillende manieren gebeuren. Wanneer een kind zich herhaaldelijk niet 
aan de afspraken houdt zullen wij contact opnemen met de ouders om samen tot een 
oplossing te komen.  
 
4.1 Verjaardagen 
Verjaardagen worden in overleg met de ouders gevierd. Voor het vieren van 
verjaardagen zijn vaste rituelen. Wij zorgen dat dit aansluit bij de leeftijd en het 
ontwikkelingsniveau van het kind.    
 
4.2 Feestdagen 
Wat betreft vieringen volgen wij de agenda van kindcentrum St. Leonardus. Zo vieren 
wij onder andere het Sinterklaasfeest en carnaval.  
 
De opvang van kindcentrum St. Leonardus is gesloten tussen kerst en oud en nieuw. 
Verder zijn wij tweede Paasdag en tweede Pinksterdag ook gesloten.  
 
4.3 Privacy, Social Schools en KidsKonnect 
Regelmatig maken wij foto's en video opnames van activiteiten op de BSO voor 
plaatsing op KidsKonnect, of voor intern gebruik.  
Hiervoor hanteren wij de toestemming voor beeldgebruik zoals die volgens de AVG 
door ouders is verleend aan kindcentrum St Leonardus. Als beelden voor een ander 
dan de beschreven doelen worden gebruikt, vragen wij daarvoor altijd uw schriftelijke 
toestemming. 
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5. Organisatie  
Binnen ons kindcentrum gelden er specifieke regelingen of afspraken omtrent de 
organisatie alleen voor de buitenschoolse opvang. Deze zijn in dit hoofdstuk terug te 
vinden.  
 
5.1 Achterwacht  
Op ons kindcentrum zijn altijd meerdere collega’s aanwezig. Onze voorschoolse 
opvang opent om 07:30u. In principe neemt één pedagogisch medewerker deze dienst 
op zich. Op dat moment start ook het kinderdagverblijf waar altijd 2 collega’s aanwezig 
zijn.  
 
De medewerker van de buitenschoolse opvang sluit altijd af met een medewerker van 
het kinderdagverblijf. Er zijn dus altijd minimaal twee medewerkers aanwezig. 
 
5.2 Pedagogisch medewerkers (BKR)  
De BSO start tijdens de schoolweken aansluitend aan de schooldag. De kinderen gaan 
vanaf 14:30u naar hun vaste BSO-groep. Vanaf 17:30u zijn er nog twee groepen open, 
de boswachters en de avonturiers. Vervolgens sluit ook de avonturiers vanaf 18:00u. 
Alle overgebleven kinderen sluiten de dag af bij de boswachters. 
 
Op schooldagen voldoen wij aan de beroepskracht-kindratio (BKR). Wij mogen hier 
maximaal een half uur per dag van afwijken. Dit gebeurt tussen 17:30u en 18:00u. Wij 
zorgen dat tijdens deze uren minimaal de helft van de BKR-verplichte medewerkers 
worden ingezet. 
 
Maandag, dinsdag, donderdag - Schoolweken 
Tijden   Groepen  Capaciteit  Medewerkers 
14:30u – 17:30u Speurders   20 kinderen  2 pm’ers   

Boswachters  22 kinderen  2 pm’ers 
Avonturiers  24 kinderen  2 pm’ers 

17:30u – 18:00u Boswachters  22 kinderen  1 pm’er (afwijken BKR) 
Avonturiers  24 kinderen  1 pm’er (afwijken BKR) 

18:00u – 18:30u Boswachters  11 kinderen  1 pm’er 
 
Tijdens studiedagen en vakantieweken is de BSO van het kindcentrum geopend van 
08:30u - 18:30u, er is op deze dagen ook VSO mogelijk van 07:30u - 08:30u.  
 
Tijdens deze perioden kan er op een dag maximaal 3 uur per dag afgeweken worden 
van het beroepskracht-kindratio. Dit gebeurt tussen 8:30u en 9:30u, 12:00u en 13:00u 
en tussen 17:00u en 18:00u. Wij zorgen dat tijdens deze uren minimaal de helft van 
de BKR-verplichte medewerkers worden ingezet.  
 
Een overzicht met de dagen van de week en wanneer welke medewerker aanwezig 
is, is te vinden in de ouderapp.  
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5.3 Kindcentrumraad  
Ouders en medewerkers van het kindcentrum worden vertegenwoordigd in 
een Kindcentrumraad (KR). De leden van een  kindcentrumraad bestaan uit 
leerkrachten, pedagogisch medewerkers en een brede groep ouders, die zowel 
kinderen hebben op school als bij de opvang, zodat het 
hele kindcentrum vertegenwoordigd is in de raad. De kindcentrumraad komt ten 
minste zes keer per schooljaar bijeen om de discussiëren over verschillende 
onderwerpen. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de kindcentrumraad, het 
‘reglement medezeggenschap kindcentrum St. Leonardus’.  
 
5.4 Contact met ouders 
Voor advies, vragen of hulp kunnen de pedagogisch medewerkers terecht bij de 
ouders, zij kennen hun kind(eren) het best. Daarnaast kan een pedagogisch 
medewerker ook overleggen met collega's uit de opvang en met toestemming van de 
ouders ook met de leerkracht, intern begeleider of directie vanuit school. Eventueel 
kan er ook overleg plaatsvinden met Stichting Tabijn, zij zijn de houder van de 
buitenschoolse opvang. 
 
5.5 Stagiaires  
Binnen onze opvang werken wij met stagiaires. Deze stagiaires volgen een opleiding 
gericht op de kinderopvang, sport of een andere opleiding die geschikt is voor het werk 
binnen de buitenschoolse opvang en voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet 
Kinderopvang. Stagiaires beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en 
staan boventallig op de groep. Stagiaires krijgen een vaste begeleider 
toegewezen waarmee zij hun stage bespreken en de daarbij behorende taken. Onze 
stagiaires voeren in principe zo goed als alle taken uit die onze vaste pedagogisch 
medewerkers ook uitvoeren. Hierbij valt te denken aan het ophalen van kinderen uit 
de klas, het voorbereiden van de eet- en drinkmomenten en het voorbereiden en 
uitvoeren van onze activiteiten. Afhankelijk vanuit welke opleiding de stage wordt 
gevolgd kunnen de taken die uitgevoerd worden iets verschillen.   
 
5.6 Flex-contracten en extra opvang  
Ouders kunnen in overleg een dag extra afnemen, wisselen of ruilen mits de 
groepsgrootte dit toelaat. De aanvraag wordt maximaal 2 weken van tevoren gedaan 
via de app KidsKonnect. U hoort dan zo snel mogelijk of dit mogelijk is. 
 
Het kan voorkomen dat de groepssamenstelling op bepaalde dagen anders is, 
bijvoorbeeld doordat er geruild is of iemand een extra dag afneemt. Op deze 
momenten kan er van de basisgroepen worden afgeweken, voor deze 
uitzonderingsmomenten tekenen ouders vooraf een speciaal contract.  
 
Er is ook de mogelijkheid om een flexibelcontract aan te gaan voor de BSO. Hiervoor 
is maar een bepaald aantal plaatsen beschikbaar dus neem contact op om te 
informeren naar de mogelijkheden.  
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Slotwoord  
Dit beleidsplan geeft richtlijnen voor het pedagogisch handelen en een beeld van het 
pedagogisch klimaat op de BSO van kindcentrum St. Leonardus. Pedagogisch beleid 
is niet statisch en daarom aan verandering onderhevig. Door de inbreng van ouders, 
pedagogisch medewerkers en natuurlijk de kinderen ontwikkelt het beleid zich iedere 
dag. Pedagogisch medewerkers en de directie dragen zorg dat het beleid getoetst 
wordt. Dit plan beschrijft hoe wij nu en in de komende tijd willen werken.  
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Bijlage 1 
 
Werkinstructie Uitstapjes 
 
Oktober 2021 
 
Doel: 
 Ervoor zorgen dat uitstapjes volgens de gezamenlijke regels voor de veiligheid van de kinderen 
plaatsvinden. 
 
Verankering: 
 Map Sharepoint – Opvang 
 
Toepassing werkinstructie: 
 Deze werkinstructie wordt toegepast wanneer we een uitstapje maken. De uitstapjes die wij maken 
zijn voor het grootste gedeelte op loopafstand van de BSO. Wanneer wij verder weg gaan, maken 
wij gebruik van de BSO fiets. Dit is een bakfiets met 10 zitplaatsen (exclusief chauffeur).  
  
Afspraken: 
 1. Voordat wij een uitstapje maken zetten wij een tas klaar met in ieder geval de volgende spullen: 
 - EHBO-koffer 
 - Presentielijst (uitgeprint of via KidsKonnect op de telefoon van één van de PM’ers) 
- Mobiele telefoon 
 - Babydoekjes (optioneel) 
 - Zonnebrand (in het voorjaar/zomer) 
 - Toiletpapier (optioneel) 
 - Water (optioneel) 
 - Hesjes  
 
2. Wij zorgen ervoor dat de beroepskracht-kind ratio klopt volgens de geldende regels (1:10, 1:11 of 
1:12 afhankelijk van de leeftijd van de kinderen).  
 
3. Wanneer er geen PM’er op de locatie achterblijft hangen wij een briefje aan de deur van de BSO 
met daarop een telefoonnummer waarop wij bereikbaar zijn tijdens het uitstapje.  
 
4. Alle kinderen hebben een hesje aan.  
 
5. Als we niet met alle kinderen op stap gaan wordt er overlegd met de collega’s die op de BSO blijven. 
Er wordt doorgegeven welke kinderen en collega’s met het uitstapje meegaan en op welk 
telefoonnummer de collega’s bereikbaar zijn. Ook geven zij de locatie door waar zij naartoe gaan.  
 
6. Voor wij op stap gaan laten wij alle kinderen plassen. Bij zonnig weer (in voorjaar en zomer) worden 
de kinderen ingesmeerd voordat wij weggaan.  
 
7. De kinderen lopen twee-aan-twee van en naar het uitstapje. Voorop en achteraan loopt een pm-er. 
Wij geven het goede voorbeeld in het verkeer.  
 
8. Bij het oversteken zorgen de PM’ers dat er veilig overgestoken kan worden. De groep steekt altijd 
rustig en in één keer over.  
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9.Wanneer wij met de fiets op stap gaan, zitten de kinderen in de bakfiets en heeft iedereen 
de gordel om. 
 
10. Indien van toepassing; bij aankomst wordt de openbare ruimte en de daarbij behorende toestellen 
goed gecontroleerd. Bij gebreken laten wij de kinderen hier niet op spelen.   
 
11. Bij behoefte aan een toiletbezoek zullen wij, als het moet, terugkeren naar de BSO en anders 
controleren we de wc’s ter plekke voor gebruik. 
 
12. Er gaat minstens 1 PM’er mee die in het bezit is van een EHaK certificaat. In principe zijn alle PM’ers 
in het bezit van dit certificaat. 
 
13. Bij zeer warm of extreem warm weer gaan wij niet tussen 12.00 en 15.00 naar buiten.  
 
14. Bij een vermist kind treedt de werkinstructie ‘Kind vermist’ in werking. 
 
Zwemmen.  
Wanneer wij gaan zwemmen met de kinderen mogen de kinderen mee die in het bezit zijn van een A 
en B diploma. De ouders worden van tevoren geïnformeerd en geven toestemming dat hun kind(eren) 
mee mogen naar het zwembad. Middels het formulier Toestemmingsformulier voor zwemmen (zie 
bijlage 3 in het veiligheids- en gezondheidsplan). 
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Bijlage 2 
 
Deskundigheidsbevordering in de kinderopvang 
 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker  
 
Kinderopvang is een vak. De basis voor kwalitatief goede kinderopvang is een team 
van professionele medewerkers. Het is van belang om continu te investeren 
in de pedagogische kennis en vaardigheden van onze medewerkers.  
De pedagogisch beleidsmedewerker is sinds 2019 een verplichte rol binnen de 
kinderopvang. Deze draagt bij aan de kwaliteit van de kinderopvang en heeft twee 
belangrijke taken. Ten eerste de ontwikkeling en invoering van het 
pedagogisch beleid. Ten tweede het coachen van pedagogisch medewerkers bij hun 
werkzaamheden. Tabijn heeft gekozen om deze rol te splitsen in twee functies, 
namelijk: een Beleidsmedewerker Kinderopvang en een Pedagogisch Coach. De 
pedagogisch beleidsmedewerker en coach worden bij Tabijn niet intallig ingezet in de 
groep.  
  
Beleidsmedewerker Kinderopvang  
Het primaire aandachtsgebied van de beleidsmedewerker is de kwaliteit van de 
kinderopvang van Tabijn. De beleidsmedewerker richt zich op het ontwikkelen en 
monitoren van het (pedagogisch) beleid en ondersteunt bij het vertalen van de 
(pedagogische) beleidsvoornemens naar de concrete werkpraktijk. De 
beleidsmedewerker vormt een verbindende schakel tussen onderwijs en 
kinderopvang en draagt bij aan een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. Verder geeft de 
beleidsmedewerker advies aan het management van de organisatie en de 
directeuren en coördinatoren van de kindcentra, over de vormgeving en uitvoering 
van het pedagogisch beleid. Tot slot zorgt de beleidsmedewerker voor 
kennisoverdracht, over de ontwikkeling van kinderen en het beleid in de vorm van 
bijeenkomsten, trainingen en workshops aan medewerkers.  
  
Vanuit de Wet Kinderopvang is de minimale inzet voor een pedagogisch 
beleidsmedewerker 50 uur beleidsuren per locatie per jaar. Tabijn beschikt 
over 15 locaties (uniek LRK-nummer) en heeft één beleidsmedewerker 
Kinderopvang in dienst, voor 32 uur per week (32 uur X 48 werkweken per jaar = 
1536 uur per jaar). Met onderstaande tabel wordt de inzet van beleidsuren inzichtelijk 
gemaakt. Tabijn heeft gekozen om de beleidsuren evenredig over de locaties te 
verdelen. Binnen de huidige formatie van de pedagogisch beleidsmedewerker is nog 
volop ruimte voor de wettelijk verplichte uren voor buitenschoolse opvang De 
Boomhut (50 uur). 
 
  Aantal locaties  Aantal uren per jaar  
Minimale wettelijke inzet  1  50  
Minimale wettelijke inzet Tabijn  15  750 (15 X 50)  
Daadwerkelijke inzet Tabijn  15  1536  
Daadwerkelijke inzet per Tabijn locatie  1  102,4 (1536 : 15)  
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Pedagogisch Coach  
De pedagogisch coach van Tabijn ondersteunt de kinderopvanglocaties van Tabijn. 
De coach richt zich op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van 
de kindcentra en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch 
medewerkers. (Nieuwe) pedagogische kennis en het beleid worden 
geïmplementeerd door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers 
bij hun werkzaamheden op de groep. Bij complexe situaties kan de coach 
ingeschakeld worden voor extra begeleiding of ondersteuning. De coach toetst het 
pedagogisch handelen en vertaalt het beleid naar concrete adviezen.   
Verder bewaakt de coach de kwaliteit van het functioneren van de medewerkers en 
draagt samen met de leidinggevende bij aan het coachingsplan, zowel individueel als 
groepsgericht. Structurele knelpunten in de ontwikkeling van medewerkers en 
werkzaamheden worden gesignaleerd. De pedagogisch coach richt zich nadrukkelijk 
op de professionele ontwikkeling van medewerkers, deze informatie wordt actief 
gedeeld met medewerkers en leidinggevende. Minimaal twee keer per jaar vindt een 
overleg plaats tussen de pedagogisch coach en leidinggevende over de ontwikkeling 
van medewerkers en het team.   
Informatie over de persoonlijke ontwikkeling van een medewerker, wordt 
niet direct gedeeld met de leidinggevende. Het initiatief om persoonlijk informatie te 
delen met de leidinggevende ligt bij de medewerker.   
Vanuit de Wet Kinderopvang is de minimale inzet voor een pedagogisch coach 
10 uur per fte pedagogisch medewerkers per jaar. Het aantal benodigde uren is per 
locatie berekend, op basis van het aantal fte vaste krachten en flexibele 
medewerkers. Tabijn heeft één pedagogisch coach in dienst, voor 16 uur per week 
(16 uur x 48 weken = 768 uur per jaar). Met onderstaande tabel wordt de inzet 
van coachingsuren inzichtelijk gemaakt (peildatum 01-01-2021). Binnen de huidige 
formatie van de pedagogisch coach is nog volop ruimte om de wettelijk verplichte 
coaching voor buitenschoolse opvang De Boomhut te realiseren. 
 
  Aantal fte  

(vaste krachten 
en flexibele 
medewerkers)  

Aantal uren per 
jaar  

Aantal 
personeelsleden  
(vaste krachten 
en flexibele 
medewerkers)   

POV Baken (De Optimist)  
(vanaf 23 augustus 2021)  

      

BSO Baken (De Kapitein)  
(vanaf 23 augustus 2021)  

      

BSO Bareel  6,5  65  17  
BSO Branding  0,8  8  2  
BSO Helmgras en Helmgras 
Sport  

3,9  39  10  

POV Kornak  
(vanaf 23 augustus 2021)  

      

BSO Kornak, BTU en Kornak 
Sport  

6,5  65  12  
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POV Leonardus (De 
Eekhoorns)  
(vanaf 23 augustus 2021)  

      

BSO Leonardus (De Boomhut)  
(vanaf 12 juli 2021)  

      

BSO Mozaïek  1,1  11  7  
POV Mozaïek peuter  0,7  7  2  
BSO Otterkolken  6,1  61  12  
BSO Paulusburcht  2,7  27  7  
POV Paulusburcht  1,2  12  3  
BSO Visser ‘t Hooft  2,2  22  6  
POV Rinket  1,3  13  2  
POV Vlinder  1,1  11  2  
        
Totaal  34,1  341  82  
        
Minimale wettelijke inzet Tabijn    341 (10 X 34,1)    
Daadwerkelijke inzet Tabijn    768     
Gemiddelde inzet Tabijn per 
fte   

  22,5 (768 : 34,1)    

  
Om goed aan te sluiten bij de behoefte van de teams en de individuele medewerkers 
heeft Tabijn gekozen om de coachingsuren flexibel in te zetten naar behoefte. De 
locaties kunnen bijvoorbeeld om meer ondersteuning van de pedagogisch coach 
vragen bij: nieuw personeel, het openen van een nieuwe groep, het begeleiden 
van een individueel kind of het implementeren van een training. Iedere medewerker 
ontvangt jaarlijks minimaal individuele coaching in de vorm van een observatie, 
een coachingsgesprek en het opstellen van het coachingsplan. De daadwerkelijke 
verdeling van de coachingsuren wordt door de locaties schriftelijk bijgehouden 
en vastgelegd, zodat deze inzichtelijk is voor pedagogisch medewerkers en ouders.   
 
 
Scholingsplan pedagogisch medewerkers Tabijn 2021 
 
Oog voor Interactie:  
In 2019 is Tabijn gestart met de cursus “Oog voor interactie” voor alle pedagogisch 
medewerkers van de opvanglocaties. Deze cursus geeft verdieping in de zes 
interactievaardigheden van Riksen-Walraven:  

• Sensitieve responsiviteit.  
• Respect voor de autonomie.  
• Structureren en leidinggeven.  
• Praten en uitleggen.  
• Ontwikkeling stimuleren.  
• Begeleiden van onderlinge interacties.  

 
De cursus wordt ingezet om pedagogisch medewerkers bewust te maken van hun 
pedagogisch handelen en waar nodig te verbeteren. Door deze cursus voor alle 
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pedagogisch medewerkers van Tabijn aan te bieden wordt beoogd meer 
uniformiteit te creëren in het pedagogisch handelen vanuit de verschillende locaties 
en de pedagogische kwaliteit te optimaliseren.  
Ongeveer ¾ van alle pedagogisch medewerkers hebben de cursus in 2019 met 
succes gevolgd. In 2020 zullen ook de overige pedagogisch medewerkers de cursus 
volgen. In het najaar van 2021 zullen de medewerkers die de opleiding nog niet 
gevolgd hebben aan bod komen.  
  
Planning van coaching:  
De pedagogisch coach van Tabijn richt zich op het verbeteren van de pedagogische 
kwaliteit van de kindcentra en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch 
medewerkers. Nieuwe pedagogische kennis en het pedagogisch beleid worden 
geïmplementeerd door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers 
bij hun werkzaamheden op de groep. De coach toetst het pedagogisch handelen en 
vertaalt het beleid naar concrete adviezen. Verder bewaakt de coach de kwaliteit van 
het functioneren van de medewerkers en draagt samen met de leidinggevende bij 
aan de ontwikkelplannen voor individuele pedagogisch medewerkers en 
het gehele team van een locatie.  
Hoeveel coaching een locatie paar jaar ontvangt is afhankelijk van het aantal 
medewerkers in dienst en het aantal Fte. In het hoofdstuk “Inzet pedagogisch 
beleidsmedewerker” van het pedagogisch beleid, worden verdeling van de 
coachuren inzichtelijk gemaakt.  
  
In 2019 werden de pedagogisch medewerkers specifiek gecoacht in hun ontwikkeling 
van Sensitieve responsiviteit en Respect voor autonomie. Deze 
interactievaardigheden worden gezien als de basis voor het pedagogisch handelen. 
Om deze reden is bewust gekozen om de pedagogisch medewerkers ruim te tijd te 
geven om deze vaardigheden verder te ontwikkelen.   
In 2020 wordt coaching van Sensitieve responsiviteit en Respect voor autonomie 
afgerond en zullen ook de overige interactievaardigheden aan bod komen. De 
planning van het coachen ziet er als volgt uit:  
 
Maand   Interactievaardigheid   
Januari en februari  Afronding Sensitieve responsiviteit en 

Respect voor de autonomie  
Maart en april  Structureren en leidinggeven  
Mei en juni  Praten en uitleggen  
Augustus, september en oktober  Ontwikkeling stimuleren  
November en december  Begeleiden van onderlinge interacties  
  
In verband met de Coronamaatregelen vanaf maart 2020 zijn we afgeweken van de 
planning genoemd in het coachplan. Gedurende deze periode is er ingezet op het 
persoonlijk coachen van PM’ers op punten waar ze, door deze bijzondere periode, 
zowel werk gerelateerd als privé gezien tegenaan liepen. Vanwege het feit dat de 
interactievaardigheid ‘structureren en leidinggeven’ naar onze mening goed aansluit 
bij het weer opengaan van de locaties hebben we deze doorgeschoven. We hebben 
dit in samenspraak met de coördinatoren gedaan. Elk team heeft twee punten van de 
kijklijst uitgekozen die voor het gehele team gelden. Deze punten zijn volgens het 



 
 

Basisschool St. Leonardus  
Kerkweg 225 1964KJ Heemskerk 

0251-232 410 – leonardus@tabijn.nl  

31 

team het meest belangrijk om de focus op te leggen de komende periode. 
Doel hiervan is weer één team vormen en duidelijkheid creëren voor de kinderen. De 
PM’ers zullen elkaar op deze punten specifieke feedback geven. De andere punten 
van de lijst worden uiteraard ook bij het handelen betrokken. De planning zoals hij er 
nu uitziet voor 2020 staat in het onderstaande schema.  
 
 
 
Maand    Interactievaardigheid    

Januari en februari   Afronding Sensitieve responsiviteit en Respect 
voor de autonomie   

Maart, april en mei  Coronamaatregelen, persoonlijke coaching via 
videobellen  

Mei en juni, juli  Structureren en leidinggeven  
Augustus, september 
en oktober   Praten en uitleggen   

November en 
december   Ontwikkeling stimuleren   

  
In 2021 zullen we mede door een tweede lock down vanwege COVID-19 de 
interactievaardigheid Ontwikkeling stimulering doortrekken naar januari en februari. 
Dit mede omdat we gestart zijn met het verdiepen van de mentorrol d.m.v. 
ontwikkeling stimulering. We vinden dit een belangrijk aspect van de taak van de 
PM’ers. Door de termijn te verlengen krijgen de PM’ers meer tijd om de focus te 
leggen op de verdieping van deze taak. De planning voor 2021 ziet er als volgt uit: 
 
Maand    Interactievaardigheid    
januari, februari en 
maart  

Ontwikkeling stimuleren   
  

april en mei  Begeleiden van onderlinge interacties  

juni, juli  Sensitieve responsiviteit of boekstart in de 
kinderopvang  

augustus, september 
en oktober   

Respect voor de autonomie of boekstart in de 
kinderopvang  

november en 
december   

Structuur bieden en positief leidinggeven of 
boekstart in de kinderopvang  

  
Zoals in het bovenstaande schema te lezen is kan een team zelf kiezen voor een 
interactievaardigheid op boekstart in de kinderopvang centraal te stellen. Dit heeft 
ermee te maken dat sommige teams eerst nog kennis en vaardigheden 
moeten verwerven alvorens ze aan boekstart in de kinderopvang kunnen meedoen. 
De training die hiervoor gevolgd zou kunnen worden zullen in de Tabijnacademie 
aangeboden kunnen worden.  
 
Coachcyclus  
In bovenstaand overzicht is te zien dat een coachcyclus ongeveer 2 maanden duurt. 
Om effectief te kunnen coachen wordt een actieve bijdrage gevraagd van de 
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pedagogisch medewerkers. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
professionele ontwikkeling. Voordat een interactievaardigheid geïntroduceerd wordt, 
zorgen de pedagogisch medewerkers dat zij het hoofdstuk uit het cursusboek van 
“Oog voor interactie” hebben doorgenomen.  De pedagogisch coach gebruikt voor 
het observeren van het pedagogisch handelen de Kijklijsten van de 
interactievaardigheden. Pedagogisch medewerkers kunnen deze Kijklijsten vinden in 
het cursusboek en in de tegel “opvang” op de site van Tabijn.  
Een coachcyclus start met de introductie van een interactievaardigheid tijdens een 
teamvergadering. De pedagogisch coach kan bij dit overleg aanwezig zijn. Tijdens 
de vergadering worden een aantal onderwerpen uit een Kijklijst gekozen waar het 
team de komende 2 maanden verder in wil ontwikkelen. Ze gaan op de groep bewust 
met de interactievaardigheid aan de slag, observeren elkaar met behulp van de 
kijklijsten en geven feedback. Tijdens een individueel gesprek met de pedagogisch 
coach wordt ook een persoonlijk doel met de pedagogisch medewerker afgesproken. 
De pedagogisch coach maakt onder andere gebruik van Video Interactie Begeleiding 
(VIB) om gericht te coachen. Aan het einde van een cyclus wordt tijdens een 
teamvergadering de ontwikkeling van de interactievaardigheid geëvalueerd. Indien 
nodig worden nieuwe afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de organisatie van de 
groep. Vervolgens wordt de volgende interactievaardigheid geïntroduceerd, 
enzovoort.  
 


