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Inleiding

Een goede buitenschoolse opvang biedt een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind en de
samenleving in zijn geheel. Samen spelen, ontdekken, sporten, grenzen verleggen zich gewaardeerd voelen in
een omgeving die er specifiek op gericht is om kinderen deze mogelijkheden aan te bieden.
Beweegmasters Sport BSO is het daar helemaal mee eens, in de buitenschoolse opvang vinden wij het heel
belangrijk om een goede relatie met de kinderen en met de ouders te hebben. Samen streven wij ernaar om
de kinderen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. De Pedagogisch Medewerkers stimuleren kinderen dan
ook om hun eigen keuzes te maken en helemaal zichzelf te zijn.
Dat begint met een veilige plek te creëren door structuur, vastigheid en duidelijkheid te bieden. Waar
kinderen samen, maar ook alleen kunnen ontdekken en grenzen kunnen verleggen. Dit houdt in dat ze in een
uitdagende omgeving zowel individueel als samen ontwikkelingskansen aangeboden krijgen en daarin
begeleid worden. Juist omdat het zowel individueel, als samen met andere kinderen is, hebben kinderen de
kans om zichzelf te ontwikkelen en van anderen te leren.
Wij zorgen ervoor dat elk kind zich veilig en prettig voelt, door een aantal huisregels aan te houden.
Elk huis heeft bepaalde regels, het zijn er niet veel, maar ze zijn noodzakelijk om een goede sfeer te creëren.
Bij Beweegmasters Sport BSO is sporten een belangrijk deel van de dag, wij vinden dat je heel veel kan leren
van sport. Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen, dus ouders die bij het ophalen van
hun kind even mee willen sporten, doe gezellig mee. Samen sporten betekent teamwork, communicatie,
elkaar inschatten, het gevoel van winnen en het gevoel van verliezen, elkaar ondersteunen, fysiek sterker
worden, fitter worden, even alleen met sport bezig zijn, enzovoorts. Sporten is dus niet alleen leuk, maar ook
heel leerzaam en gezond. Heb je geen zin om te sporten die dag, dan is er nog veel meer te doen op de
Beweegmasters Sport BSO. Knutselen, gezelschap spelletjes, lekker kleuren of lekker een boekje lezen in een
chillruimte met zitzakken.
Wanneer er kinderen van Sc Hoevelaken op de BSO zitten kunnen deze ook makkelijker naar de voetbal
trainingen gaan en ook zelfstandig naar de training zodat ouders zich daar geen zorgen over hoeven te
maken.

Algemene visie

Beweegmasters Sport BSO gaat een BSO oprichten op de locatie van een sportorganisatie SC Hoevelaken, we
willen ons gaan richten op kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook voor iedereen die van buiten Amersfoort
moet komen is de ligging perfect, je bent vanaf de snelweg knooppunt Hoevelaken (A28)(A1) binnen twee
minuten gearriveerd op de Sport BSO.
Op de sportvelden zien wij mogelijkheden voor het buiten sporten en buiten spelen. We verblijven in de
sportkantine en zullen met verrijdbare kasten werken waar knutsel, gezelschapsspellen kleurpotloden enz. in
zullen zitten. Heb je zin om lekker te gaan bouwen of lekker in de huishoek te gaan spelen dan is dit ook
mogelijk natuurlijk.
Verder is er voor de sportclub een grote parkeerplaats waar de ouders hun auto kunnen parkeren.
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1.
Veiligheid
Onder veiligheid verstaan wij bij de Sport BSO zowel de lichamelijke veiligheid als emotionele veiligheid. Bij
lichamelijke veiligheid valt te denken aan een veilige ruimte en omgeving. Maar ook aan regels die wij
hebben, bijvoorbeeld handen wassen na het hoesten of niezen om zo te voorkomen dat andere kinderen ziek
worden. Wij bespreken de veiligheid op de groepen regelmatig met elkaar aan de hand van het
veiligheidsbeleid. Wij bespreken dan tegen welke grote gevaren wij de kinderen moeten beschermen, en met
welke kleine gevaren wij de kinderen leren om gaan. Hiervoor hebben wij huisregels opgesteld.
Omdat BM als Sport BSO veel met sport en spel bezig zullen zijn, zit een ongeluk in een klein hoekje. Wij
willen graag dat kinderen zelfstandig en spelenderwijs dingen ontdekken. Wij hebben respect voor de
autonomie van het kind en de behoefte dat zij graag zelf willen ontdekken. Dit gaat hand in hand met
vertrouwen. Wij vertrouwen kinderen dat zij zelf dingen kunnen leren en ontdekken en wij geven de
kinderen het vertrouwen in hun eigen kunnen. Het bieden van veiligheid en geborgenheid is hierbij van
belang. De medewerkers zullen de kinderen genoeg zelfstandigheid geven als toelaatbaar is, maar op elk
ogenblik in een onveilige situatie ingrijpen.
Omdat wij veel met sport en spel bezig zijn is een blessure of valpartij niet altijd te voorkomen. Dit betekent
voor de medewerkers dat zij in elk geval over een geldig EHBO diploma en/of BHV diploma beschikken. Zich
verdiepen in blessurepreventie en behandeling hoort daarbij. Aandachtig in de gaten houden en rapporteren
over onveilige situaties en ongevallen is van belang. Ook dit doen wij doormiddel het ongevallen registratie
formulier.
In een emotioneel veilige omgeving kunnen kinderen zich goed ontwikkelen. Het hebben van een
dagstructuur en het hanteren van regels draagt hieraan bij. Ook het opvangen van kinderen in steeds
dezelfde ruimte met dezelfde vaste gezichten zorgt ervoor dat de kinderen zich op hun gemak voelen en
duidelijkheid hebben.
Aandachtspunten zijn:
• Zorg dragen voor een goede hygiëne en verzorging.
• Zorgen voor een veilige, schone ruimte.
• Warmte en genegenheid bieden aan de kinderen.
• Zorgen dat de kinderen en begeleiders een eigen plekje hebben voor persoonlijke spullen.
• Vertrouwd zijn voor de kinderen.
• Een dagritme, structuur bieden
• Kinderen met respect behandelen en individuele aandacht schenken.
• Aansluiten bij de persoonlijke emoties van de kinderen.
• Ouders de gelegenheid bieden om vragen te stellen.
• Aandachtig observeren van de kinderen.
• Signalen herkennen bij de kinderen.
• Welbevinden blijven controleren en indien nodig een verbeterplan maken.
• Ouderraad of betrokkenheid stimuleren.
• Ingrijpen in onveilige situaties.

1.1 Verstikking
Verstikking van een kind is een risico. Het kan zijn dat een kind verstikking heeft door voedsel maar het kan ook
zijn dat een kind verstikking heeft door speelgoed of iets anders dat op de vloer ligt.
Genomen maatregelen zijn:
- Eten aan tafel
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- Kapot speelgoed weggooien
- Letten op losse touwtjes aan kleding, denk aan hoodies

1.2 Vergiftiging
Een geval van vergiftiging is nooit 100% uitgesloten. Hoewel we wel werken volgens regels en protocollen maar
we blijven uiteindelijk mensen die ook fouten of vergissingen maken. Bij het voorkomen van vergiftiging zijn we
mede afhankelijk van ouders die ons pand betreden. Een vergiftiging kunnen kinderen overal oplopen. Als iemand
een tas laat slingeren (met bv medicatie of sigaretten) en een kind ziet dat, dan zijn soms de gevolgen niet te
overzien.
Genomen maatregelen:
- In het hygiëne veiligheid en gezondheid protocol staat vermeld dat alle schoonmaakmiddelen hoog weggeborgen worden.
- Buiten zijn er geen giftige planten (heel soms reageert een kind wel heftig (allergie) op de aanwezigheid van een
bepaalde plantensoort, graag aangeven bij de Pedagogisch Medewerker zodat er actie ondernomen kan worden).
– Vóór het buitenspelen wordt de buitenplaats gecontroleerd op zwerfvuil en andere rommel. Dit staat
beschreven in het protocol buiten spelen.
- Alertheid van het personeel. Zij dienen ouders en of anderen die ons pand betreden te wijzen op de huisregels
wanneer deze niet worden toegepast.

1.3 Verbranding
Verbranding kan gebeuren door verschillende oorzaken. Ten eerste verbranding door de zon. Ook kan een kind
zich verbranden door hete dranken of heet water over zich heen te krijgen.
Genomen maatregelen:
- We werken volgens het protocol warmte en zon. In de huisregels van ouders staat ook dat kinderen ingesmeerd
dienen te worden op zonnige warme dagen wij herhalen dit in de middag.
- In de huisregels en personeelsregels staat vermeld dat hete dranken niet meegenomen mogen worden op de
groep. In de keuken worden warme dranken hoog weggezet of in een thermoskan bewaard. In de groepsregels
staat beschreven dat kinderen niet alleen in de keuken mogen komen.

1.4 Verdrinking
Het gevaar van verdrinking is op eigen terrein van de Sport BSO nauwelijks aanwezig maar omdat het grote
gevolgen heeft willen we toch benoemen hoe we hiermee omgaan.
Genomen maatregelen zijn:
- De Pedagogisch Medewerkers kennen de route naar het bos, of sportveld goed. Zij weten waar er onveilige
punten zijn in de looproute.
1.5 Vermissing
Bij vermissing treed het protocol vermist kind in werking. We proberen de gevaren van een vermissing zoveel
mogelijk te voorkomen door bij uitstapjes te werken vanuit een protocol uitstapjes. Ouders worden geacht om de
deur goed achter zich te sluiten. De kinderen mogen niet zelfstandig de deur openmaken. De Pedagogisch
Medewerkers houden hier toezicht op.
Genomen maatregelen zijn:
- Iedere dag worden de kinderen aangemeld en afgemeld via het ouderportaal.
- De Pedagogisch Medewerker speelt mee en blijft in contact met de kinderen tijdens het spelen.
- De Pedagogisch Medewerker belt altijd naar ouders wanneer een kind onverwacht niet bij de Sport BSO is
zonder bericht.
- Op het moment van buiten spelen worden de kinderen regelmatig geteld om er zeker van te zijn dat de groep
Pedagogisch beleid Beweegmasters Sport BSO
Sportieve buitenschoolse opvang Hoevelaken

6
versie 07.2021

compleet is. Dit gebeurt zeker wanneer we een plek verlaten.
- De kinderen mogen niet alleen de openslaande deuren open maken, alleen onder begeleiding en toezicht van
een Pedagogisch Medewerker. De deur gaat open d.m.v. een paniekstang die makkelijk te openen is voor een
kind.

2. Competenties
2.1 Persoonlijke competenties
Kinderen krijgen bij de Sport BSO volop de gelegenheid om zich persoonlijk te ontwikkelen. Niet alleen op
motorisch gebied maar ook de sociaal emotionele en cognitieve aspecten worden gestimuleerd. Zo is er naast de
activiteiten gelegenheid om huiswerk of werkstukken te maken.
2.2 Sociale competenties
Op de Beweegmasters Sport BSO ontwikkelen kinderen zich in een veilige en sportieve locatie. Juist omdat de
kinderen zich hier veilig kunnen ontwikkelen, leren zij sociaal om te gaan met kinderen en volwassenen
Pedagogisch Medewerkers. Hier een aantal voorbeelden van sociale competenties die de kinderen ontwikkelen: Verplaatsen in anderen - Kunnen communiceren - Samenwerken - Anderen helpen - Conflicten oplossen - Het
ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. Het feit deel te zijn van een groep en deel te nemen aan
groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het op doen van sociale ervaringen. Voor kinderen
op de BM BSO is het zo dat zij gedurende een substantieel deel van de dag/werkweek opgaan in een andere vaste
groep, namelijk die van de klas. Juist na school hebben kinderen vrije tijd, dit vraagt dan om een andere invulling
van de rest van de dag. Want vrije tijd is de ruimte waarbinnen je zelf kiest wat je doet, waar en met wie.
Op de Beweegmasters Sport BSO wordt er gegeten met z’n allen. Voor de rest van de dag beslissen kinderen zelf
wat ze willen doen, net als thuis (uiteraard hanteren we regels op de BSO en iedereen hoort zich hier aan te
houden). Eén van de belangrijkste kenmerken van vrije tijd is plezier hebben. Voorwaarde om dit te ervaren is het
samenzijn met vertrouwde Pedagogisch Medewerkers en leeftijdsgenoten. Goede relaties met leeftijdgenoten
bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en hun spel. Pedagogisch Medewerkers binnen de Sport BSO
zullen dus moeten beschikken over de vaardigheid om de interacties tussen kinderen in goede banen te leiden als
daar behoefte aan is.
Doel is dat kinderen veel positieve momenten met elkaar beleven. Maar ook is het voor kinderen helemaal niet
verkeerd om zichzelf af en toe te vervelen. Juist van verveling leren kinderen creatief te zijn om ander soort spel
vormen te bedenken. De Pedagogisch Medewerkers op de Sport BSO vervullen zo meerdere rollen: de verzorger,
de gangmaker, de politie en de bruggenbouwer. Op de locaties van de Sport BSO’s zijn de leefruimtes ingericht om
samen te kunnen spelen, maar ook om jezelf even af te kunnen zonderen.
2.4 EHBO regeling
Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren op elke locatie
minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. Onze
medewerkers voldoen aan alle eisen op dit gebied. Op onze locatie hebben alle medewerkers een geldig en
geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO.
2.5 BHV
Toch is er altijd een mogelijkheid dat er calamiteiten ontstaan zoals bijvoorbeeld brand. Kinderen zijn tijdens een
noodsituatie niet zelfredzaam. Medewerkers van de buitenschoolse opvang zijn dus niet alleen verantwoordelijk
voor hun eigen veiligheid tijdens een calamiteit, maar ook voor die van de kinderen. Dit creëert extra druk op het
organisatievermogen van de medewerkers van een buitenschoolse opvang tijdens een calamiteit. De Sport BSO
heeft een helder en duidelijk ontruimingsplan. Er is altijd één BHV-er (inclusief EHBO) in het gebouw aanwezig.
Alle Pedagogisch Medewerkers worden jaarlijks geschoold voor de BHV. Ook is het nodige materiaal zoals EHBO
trommels en brandblussers aanwezig. Deze worden jaarlijks gecontroleerd.
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In de buitenschoolse opvang worden drie categorieën personen onderscheiden:
• Medewerkers: medewerkers (al dan niet met een vast dienstverband), regelmatig aanwezige, medewerkers van
derden, uitzendkrachten, stagiairs, vakantiekrachten, vrijwilligers;
• Bezoekers: kinderen, ouders, bezoekers, incidenteel aanwezige medewerkers van derden (onderhoudsmonteurs
e.d.);
• Bedrijfshulpverleners.
Het is belangrijk om te weten dat:
• Het voltallige personeel op de hoogte is van de ontruimingsprocedure en krijgt jaarlijks een instructie.
• Er jaarlijks een praktijkoefening georganiseerd gaat worden voor het personeel (de Pedagogisch Medewerkers)
en de kinderen.
Dit kan in de volgende fasen:
• Datum en tijdstip ruim van tevoren aangekondigd;
• Wel de datum maar niet het tijdstip aangekondigd;
• Oefening geheel onaangekondigd.
• Elke oefening wordt geëvalueerd en met behulp van het evaluatieformulier en de procedure wordt zonodig
aangepast.
• Alle omstanders, schoonmaaksters en eventueel ouders weten hoe ze moeten handelen in geval van nood of
worden aangestuurd door bhv`ers.
Ontruimingsprocedure bij brand geldt voor alle aanwezigen.
Wanneer een ouder tijdens een calamiteit aanwezig is op het dagverblijf moet deze als volgt handelen:
• Bel of roep direct het hoofd BHV, diens plaatsvervanger of een Pedagogisch Medewerker.
• Ontdekt u zelf de brand en gaat het om een klein brandje, probeer het dan te blussen met de aanwezige
blusmiddelen. Neem geen risico!
• Indien u het ontruimingssignaal hoort: sluit alle ramen van de betreffende ruimte.
• Zet alle elektrische apparaten uit.
• Ga naar de instructieplaats (1 van de Pedagogisch Medewerkers zal naar de instructieplaats gaan, de ander zal
op de groep blijven en de kinderen voorbereiden) en volg de instructies van het hoofd BHV. Waar een
Pedagogisch Medewerker alleen op de groep staat zal 1 van bhv-ers bij degene op de groep komen om te melden
wat de gang van zaken is op dat moment.
• De BHV-ers zullen gele hesjes aan hebben.
• Ga daarna naar de verzamelplaats; en meld uw bevindingen aan het hoofd BHV.
• Volg altijd de aanwijzingen van het hoofd BHV of diens plaatsvervanger en ga nooit in discussie.
• Kijk alvast een keer waar de nooduitgangen, blusapparaten e.d. zich op zodat direct ingrijpen ook echt mogelijk
is! Voor alle andere calamiteiten waarbij een kind bv acuut naar een arts moet werken wij volgens het protocol
calamiteiten.

2.6 Ongevallen registratie
Ons uitgangspunt voor de procedure melding, registratie en analyse van ongevallen is: Het melden en registreren
van bedrijfsongevallen is een wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid van de werkgever. Een overzicht van
ongevallen moet worden opgenomen in de risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E). Het zijn ongevallen die
kinderen hebben opgelopen tijdens hun verblijf aan de Sport BSO of ongevallen door de werknemers van de Sport
BSO. Beide worden gemeld en geregistreerd.
Definitie: een bedrijfsongeval is elke onvoorziene gebeurtenis waardoor personen (werknemers, kinderen klanten
of externen) letsel oplopen of waardoor materiële schade ontstaat. Dit kan dus een snee in de hand zijn die met
een pleister wordt verbonden (EHBO ongeval) of een ongeval waarbij iemand van de trap valt en zijn been breekt.
Ongevallen die gebeuren op weg naar en van het werk worden niet als arbeidsongeval aangemerkt.
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Er is sprake van een ernstig ongeval als het slachtoffer aan de gevolgen ervan overlijdt of ernstig lichamelijk of
geestelijk letsel oploopt. Van ernstig letsel is sprake als een slachtoffer schade aan de gezondheid heeft opgelopen
die binnen 24 uur leidt tot opname in een ziekenhuis ter behandeling of observatie. Ook als er sprake is van (een
vermoeden van) schade aan de gezondheid van blijvende aard is er sprake van ernstig letsel.

2.7 Ongewenste gasten
Bij het openen van deuren moet je ten alle tijden alert zijn op ongenode gasten die mee naar binnen willen lopen.
Genomen maatregelen zijn:
- bij het kennismakingsgesprek wordt met ouders besproken dat je oplettend moet zijn bij het naar binnen gaan
bij de BSO.
- In de nieuwsbrief 3x per jaar benoemen.
- voortdurend aandacht voor je omgeving.

2.8 Pest Protocol
Kinderen in een groep plagen elkaar wel eens. Bij plagen is er geen probleem. Het is tweezijdig en gebeurt
sporadisch. Dit hoort bij het leven. Een stoeipartijtje of een grapje uithalen bij de ander. Pesten is echter een
ander verhaal. Bij pesten wordt de ene partij structureel gekleineerd, het is eenzijdig en wordt niet als leuk
ervaren door de gepeste partij. Dit wordt bij de BSO dan ook niet getolereerd. Er zijn duidelijke gedragsregels met
betrekking tot pesten om dit te voorkomen. Mocht pesten toch voor komen op de groep dan gaan de Pedagogisch
Medewerkers van de Sport BSO hiermee aan de slag. In eerste instantie zal de oplossing gezocht worden in een
onderling gesprek tussen de pester, de gepeste en eventuele helpers of meelopers. Gehandeld wordt aan de hand
van het pestprotocol. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de ouders en de scholen van de kinderen.
2.9 Huisregels/normen en waarden
Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, de “cultuur” eigen te maken van de
samenleving waarvan zij deel uitmaken. Kinderopvang biedt, zoals gezegd, een bredere samenleving dan het gezin
en de school, waar kinderen in aanraking komen met andere aspecten van de cultuur. De groepssetting van de
Sport BSO biedt heel eigen mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht. Pedagogisch Medewerkers
vervullen een “voorbeeldfunctie” en spelen vanuit die hoedanigheid een rol in de morele ontwikkeling van
kinderen. Zij zullen deze regels ook hanteren en duidelijk houden bij de kinderen.
Omdat wij de kinderen inzicht willen geven in de regels om op den duur hun eigen grenzen te kunnen stellen, is
het van belang dat de kinderen uitleg krijgen waarom iets niet mag. Door consequent duidelijke regels en
gewoonten te hanteren zullen kinderen zich veilig en geborgen voelen. In het kader van kinderparticipatie zijn er
samen met de kinderen een aantal huis- en gedragsregels opgesteld die voor alle kinderen gelden, waarvan enkele
zijn toegespitst op specifieke leeftijdsgroepen en op het personeel. Zie hiervoor het document “Huisregels”
Huisregels:
- Je hebt respect voor jezelf, voor elkaar en de materialen. We gebruiken materialen waar ze voor bedoeld zijn en
je ruimt ze na gebruik weer zelf op.
- Rennen en stoeien, doen we buiten. Binnen lopen we en zijn we rustig.
- Na toilet-gebruik, na neus snuiten, na buitenspelen en voor het eten, worden handen gewassen met zeep
- Je jas en schoenen netjes ophangen en bij de kapstok zetten.
- Onder begeleiding van een Pedagogisch Medewerker mag een kind achter de bar of in de keuken komen
(bijvoorbeeld met het helpen van de afwas enz.)
- De kinderen mogen alleen in de opbergruimte komen met een Pedagogisch Medewerker.

Pedagogisch beleid Beweegmasters Sport BSO
Sportieve buitenschoolse opvang Hoevelaken

9
versie 07.2021

Buitenhuisregels:
- Kinderen met een zelfstandigheidscontract mogen zelfstandig naar buiten. Kinderen zonder een
zelfstandigheidscontract mogen alleen naar buiten onder begeleiding.
- Je zet je fiets altijd in een fietsenrek.
- Kinderen die zelfstandig buiten morgen spelen, mogen alleen op het grasveld verblijven.
- Kinderen mogen buiten op het grasveld en voor de BSO spelen, niet verder en altijd in het zicht. Pedagogisch
Medewerkers
zorgen ervoor dat kinderen zich aan deze regels houden.

3. Openingstijden Beweegmasters Sport BSO Hoevelaken
Maandag:
14.00-18.30 uur
Dinsdag:
14.00-18.30 uur
Woensdag:
12.00-18.30 uur
Donderdag:
14.00-18.30 uur
Vrijdag:
12.00-18.30 uur
Studiedagen en in de vakanties:

7.30-18.30 uur

3.1 Dagindeling
Wij willen bij de Sport BSO de kinderen voldoende vrijheid geven na een lange dag op school. Echter, structuur en
regelmaat zijn geboden om bij de kinderen het gevoel van veiligheid en geborgenheid te vergroten. Om deze
reden willen we bij BM vasthouden aan een vaste dagindeling, maandindeling en jaarplanning. Dit niet alleen om
de kinderen meer structuur te bieden, maar ook voor de ontwikkelingen en vooruitgang van de kinderen.
Planmatig en gestructureerd werken creëert tevens overzicht, vermindert de werkdruk en de kans op onvoorziene
situaties.
Dagindeling reguliere schoolweken
• 14.00-14:15 Ontvangst, kinderen halen
• 14:15 cracker eten en wat drinken
• 14.30-16.00 vrij spelen
• 16:00-16.15 Fruit eten en wat drinken
• 16.15-17.00 Sport activiteit
• 17.00 soepstengel eten en wat drinken
• 17.15-18.30 vrij spelen
Dagindeling tijdens vakantiedagen
• 07.30-10.00 ontvangst en vrij spel
• 10.00-10.15 iets lekkers
• 10.15-11.00 activiteit
• 11.00-12.00 vrij spel of 10.15-12.00/12.30 uitje
• 12.30-13.30 lunch
• 13.30- 16.00 vrij spel
• 16.00-16.15 fruit eten
• 16.15-17.00 activiteit
• 17.00-17.15 iets lekkers, meestal is dit een cracker of maiswafel
• 17.15-18.30 vrij spelen
Tijdens dagen dat er maar weinig kinderen op de Sport BSO zijn, is er de mogelijkheid dat we met de kinderen een
uitstapje willen maken. Dit zal met name tijdens vakantie en studiedagen zijn. Wanneer de BSO een ongepland
uitstapje maakt zullen we altijd contact opnemen met de ouders om te informeren over de aard van het uitstapje
Pedagogisch beleid Beweegmasters Sport BSO
Sportieve buitenschoolse opvang Hoevelaken

10
versie 07.2021

en de verwachtte tijd dat we terug zijn. Ook zal er een briefje bij de ingang van de Sport BSO hangen.

3.2 Personeel
De groepsleiding vormt met elkaar een team. Vanuit respect voor elkaars ideeën, wordt omgegaan met
onderlinge verschillen. Het belangrijkste in deze omgang is openheid en eerlijkheid. De groepsleiding heeft
daarin een duidelijke voorbeeldfunctie, ook ten aanzien van de kinderen. Beweegmasters Sport BSO streeft
naar een prettige werksfeer waarbinnen iedereen gelijk is en eerlijk is tegenover elkaar. Wij werken met
pedagogisch goed opgeleide en bekwame medewerkers. De groepsleiders die werkzaam zijn bij
Beweegmasters Sport BSO beschikken allen over minimaal een beroepskwalificatie MBO 3/4 zoals CIOS,
Sport- en Bewegen, ALO, PABO of PW.
U als ouder mag hoge eisen stellen aan de opvang van uw kind. Wij doen er alles aan om u daarin tevreden te
stellen. U kunt er dan ook op vertrouwen dat uw kind bij ons in goede handen is. Wij werken met goed
opgeleide en bekwame medewerkers, die hart hebben voor de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd en
die de ambitie hebben om het beste in zichzelf, in het team en in hun ‘eigen’ kinderen naar boven te halen.
Wij zullen uw kinderen op een verantwoorde wijze begeleiden in het sporten.
Daarnaast zetten wij regelmatig stagiaires van één van deze vijf opleidingen. Deze zijn dan boventallig op de
vaste groepsleiding. Wij zijn voornemens om een samenwerking met SBB (Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) aan te gaan en zodoende als stagebedrijf erkent te worden. Alle
medewerkers hebben op het moment dat ze bij een groep geplaatst worden een recente Verklaring omtrent
Gedrag overlegt.
3.3 De beroepskracht-kindratio (BKR)
De beroepskracht-kindratio (BKR) is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen in de
groep bij de kinderopvangorganisatie.
- 4-7 jaar
: 1 PM’er op 10 kinderen, met een maximale groepsgrootte van 20 kinderen
- vanaf 7 jaar
: 1 PM’er op 12 kinderen, met een maximale groepsgrootte van 24 kinderen
- 4-12 jaar
: 1 Pedagogisch Medewerker op 11 kinderen, met een maximale groepsgrootte van 24
kinderen, afhankelijk van de leeftijdssamenstelling is deze 21-24 kinderen.
Wij gaan, in de opstartfase, starten met een horizontale groep. Dat betekent dat we, zolang we 1 groep
hebben, de leeftijden van 4/12 jaar in één basisgroep zitten. Groeien wij naar een tweede basisgroep (meer
dan 20 kinderen), dan gaan we verticale groepen maken en zullen deze op leeftijd indelen.
3-uurs regeling: In de CAO Kinderopvang staat beschreven dat er gewerkt kan worden met de 3-uursregeling. Deze
regeling is opgesteld om de momenten waarop er eventueel minder Pedagogisch Medewerkers op de groepen
aanwezig zijn, af te bakenen. Voor de BSO geldt, dat wij per reguliere opvangmiddag maximaal een half uur mogen
afwijken van de beroepskracht-kindratio. Dit betekent dat wij op elke opvangmiddag maximaal een half uur de
helft minder Pedagogisch Medewerkers op de groepen mogen hebben staan, dan wettelijk verplicht. Tijdens
vakantieweken werken we met de 3-uurs regeling.
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BKR tijdens reguliere schoolweken

afwijken Ja/Nee
13:30 – 14:45
15.15 – 15:45
Nee
Ja
Nee
Ja
Evt 13:45 – 14:15
Nee
Nee
Ja
Nee
ja

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
BKR tijdens vakantieweken
7:30 – 8:00
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

afwijken Ja/Nee
8:00 – 8:45
8:45 – 13:00
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

15:45 – 18:30
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

13:00 – 14:30

14:30 – 17:15

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

17:15 –
18:00
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

18:00 – 18:30
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

De verwachting is de meeste kinderen van Basisschool de Hoeve op te halen. Deze hebben nog geen
continue rooster en zijn om 15.30 uit. We wijken niet van de BKR af op de andere tijden.
4. Basisgroepen
Op de Sport BSO streven wij ernaar met zoveel mogelijk vaste begeleiders op een basisgroep te werken.
Bij het indelen van de basisgroepen hanteren wij de volgende uitgangspunten: de basisgroepen beginnen bij
de opstart altijd in de sportkantine we hebben 2 groepen: de blauwe groep en de rode groep. De
Pedagogisch Medewerker die op de rode of de blauwe groep staat is ook de mentor van u kind.
Wij letten op het volgende:
• Leeftijdsgenootjes bij elkaar
• Vriendjes/vriendinnetjes bij elkaar
• Kinderen passen qua ontwikkeling bij elkaar
• Vaste begeleider/vertrouwd gezicht op de groep
Indien een kind door omstandigheden, bijvoorbeeld een te volle basisgroep op een bepaalde dag, (tijdelijk)
niet elke dag in dezelfde basisgroep kan worden geplaats wordt hier vooraf over gesproken met ouders en
toestemming voor gevraagd (dit is wettelijk bepaald). Indien het totaal aantal aanmeldingen op een dag lager
is dan 20 kinderen, maken wij een verticale basisgroep (4-12 jaar).
4-6 jaar (groep 1 en 2), maximaal 20 kinderen en 2 pedagogische medewerkers
Spelen, spelend leren en een veilige omgeving met een vast programma en voorspelbare
rituelen staan centraal binnen deze basisgroep. Voor deze kinderen is het belangrijk dat ze na een lange dag
school even lekker kunnen doen waar ze op dat moment behoefte hebben. Dat kan alleen zijn, of juist met
een vriendje of met een Pedagogisch Medewerker zijn. Kinderen spelen naast en met elkaar. Er is veel tijd en
ruimte voor fantasiespel en rollenspel binnen deze groep, wat terug te zien is in de inrichting/het speelgoed
en in de opbouw van de dag met verspreide momenten voor vrij spelen. Daarnaast is er de mogelijkheid tot
constructiespel, gezelschapsspelletjes, een boekje lezen, knutselen of even lekker uitrusten in de
kussenhoek. Tijdens vrij-spel momenten kan er ook voor worden gekozen om buiten te spelen.
6-8 jaar (groep 3 en 4), maximaal 20-21 kinderen en 2 Pedagogisch Medewerkers
Pedagogisch beleid Beweegmasters Sport BSO
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De variatie in behoefte qua spel van deze leeftijd is groot en de kinderen komen moe of vol
energie uit school. Om nieuwe energie op te doen of energie kwijt te kunnen raken, wordt er eerst gesport
met deze kinderen. Daarna is er volop gelegenheid tot vrijspelen, knutselen, een spelletje doen, een boekje
lezen, vrij sporten of buiten spelen. Er is een ruime keuze aan gezelschapsspelletjes, knutselmateriaal en
constructiemateriaal waarmee gespeeld kan worden. De sportactiviteiten worden aangeboden in een cyclus
van 4 weken, waarbij er elke dag een andere sport op het programma staat die wordt aangeboden op 2
niveaus. Accent binnen de sportlessen is het aanleren van vaardigheden en het kennismaken met
verschillende sporten.
8+ (vanaf groep 5), 20-24 kinderen en 2 Pedagogisch Medewerkers
Kinderen van 8 jaar en ouder hebben behoefte om hun middag zelf in te mogen vullen met activiteiten die zij
leuk vinden, samen met leeftijdsgenootjes/vriendjes uit de groep. Voor deze kinderen is veel ruimte om te
bepalen waar, wat en met wie ze spelen. Dat kan binnen, buiten of zijn. Bij het aanschaffen van spelmateriaal
en het bedenken van activiteiten worden de kinderen actief betrokken. Daarnaast hebben ze er behoefte aan
om zich met leeftijdsgenootjes te kunnen meten. Bijvoorbeeld door wedstrijdjes te spelen. Er worden,
uiteraard, ook veel activiteiten samen gedaan. Zoals de sport-activiteiten en creatieve activiteiten. Jonge
kinderen trekken zich ook met hun ontwikkeling op met de ontwikkeling van een ouder kind.
Activiteiten/momenten waarbij de kinderen de basisgroep kunnen verlaten.
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de kinderen niet in hun basisgroep verblijven;
• Indien een kind niet mee kan sporten met zijn basisgroep kan het gedurende de sportles in een van de
andere groepen verblijven, mits het daar zelf voor kiest.
• Indien een kind op een andere basisgroep wil spelen met een vriendje/vriendinnetje is dat mogelijk na
overleg met de betrokken Pedagogisch Medewerkers (zij maken op dat moment de inschatting of het past
binnen de situatie rekening houdend met het aantal kinderen).
• Aan het eind van middag als er nog slechts enkele kinderen aanwezig zijn en we deze in 1 groep opvangen.
• Tijdens vakantie opvang indien basisgroepen gecombineerd worden, of gezamenlijke activiteiten
ondernemen.
Uitstapjes: Door het jaar heen zijn er verschillende kindgerichte uitstapjes. Vooraf wordt het uitstapje
voorbereid en wordt er gekeken naar de route van het uitstapje, hoeveel geld er nodig is en of het nodig is
om bijvoorbeeld te reserveren. De Pedagogisch Medewerkers werken volgens de afspraken zoals
omschreven in het beleid veiligheid en gezondheid, gedurende het vervoer van kinderen alsmede gedurende
het uitstapje op locatie. Er wordt te allen tijde voldaan aan de BKR, daarnaast kunnen er extra volwassenen
meegaan, zoals bijvoorbeeld stagiaires, kantoorpersoneel en/of zelfs eventueel ouders, uiteraard tellen deze
extra volwassenen zonder diploma niet mee in de BKR, maar bieden zij boventallig extra ondersteuning.
Plaatsing van kinderen tijdens extra af te nemen dagdelen
Extra dagdelen kunnen alleen afgenomen worden indien de beroepskracht-kindratio van de leeftijdsgroep waar het kind normaal gesproken verblijft dit toelaat voor het gewenste dagdeel.
Plaatsing in een andere groep kan in uitzonderlijke situaties en alleen in overleg met de
Pedagogisch Medewerkers van die groep en met toestemming van de ouders plaatsvinden.
4.1 Invulling mentorschap
Voor een kind is het belangrijk dat het een vertrouwensrelatie kan aangaan met een Pedagogisch
Medewerker die hem/haar af en toe extra aandacht geeft en extra oplet op signalen die het kind afgeeft
tijdens de BSO (mid)dag. Hierdoor kan een kind zich veilig voelen en zich beter ontwikkelen. Elk kind heeft bij
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ons een eigen mentor. Dit is een vaste Pedagogisch Medewerker die op de groep van het kind werkt en
tevens vertrouwenspersoon is voor het kind. Taken van de mentor;
• volgen van de ontwikkeling en het welbevinden van het kind
• 1e aanspreekpunt voor het kind als het een probleem ervaart of ergens mee zit
• aanspreekpunt voor de ouders rondom afstemming over ontwikkeling en welbevinden van het kind
• signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling of problemen en doorverwijzen van ouders naar
passende instanties voor verdere ondersteuning
• na toestemming van ouders overleg met andere professionals zoals de leerkracht
• opstellen van een begeleidingsplan voor het kind indien daar aanleiding toe is
• nodigt ouders uit voor een gesprek indien daar aanleiding toe is.
Jaarlijks worden de ouders geïnformeerd wie de mentor van hun kind is. Wijziging van mentorschap,
bijvoorbeeld bij overgang naar een nieuwe basisgroep, wordt schriftelijk gemeld aan de ouders. Indien
ouders en/of Pedagogisch Medewerkers behoefte hebben aan uitwisseling en afstemming wordt er een
afspraak ingepland voor een oudergesprek. Het bespreken van de ontwikkeling van het kind kan hiervan een
onderdeel zijn.
4.2 Bijzonderheden in de ontwikkeling
Op het gebied van zorg wordt, indien nodig, contact opgenomen met gezonheidcentrum Corlaer
gebiedsteams, om daar waar nodig de juiste zorg in te kunnen zetten. Het is met name op het gebied van
zorg belangrijk om samen te werken met andere professionals, om gezamenlijk (iedere partij vanuit de eigen
expertise) de juiste zorg aan het kind te kunnen bieden. Daar waar kinderen zorg van instellingen krijgen,
wordt indien mogelijk samengewerkt met de betreffende instanties. Ouders spelen daarbij uiteraard een
belangrijke intermediaire rol. Website: www.gc-corlaer.nl / Email: aanmeldingen@gtnijkerk.nl
4.3 inzet begeleiding medewerkers in opleiding, stagaires en vrijwilligers
Inzet en begeleiding Pedagogisch Medewerkers in opleiding, stagiaires en vrijwilligers. Wij vinden het
belangrijk om stagiaires op te leiden tot beroepsbekwame Pedagogisch Medewerkers. Hiermee leveren wij
een bijdrage aan de arbeidsmarkt. Beweegmasters Sport BSO is op het moment van schrijven van dit
beleidsplan nog geen erkend leerbedrijf, maar wil dit wel worden voor een aantal opleidingen op MBO
niveau 3 en 4 (binnen het domein Welzijn en Sport & Bewegen).
Ook willen wij HBO stagiaires die ALO of Sportkunde studeren aan de Hogeschool Arnhem - Nijmegen de
mogelijkheid geven om stage bij ons te lopen. Afhankelijk van de stage-opdracht zullen wij deze stagiaire
koppelen aan de Pedagogisch Medewerker die het meeste ervaring heeft met het onderwerp. Bij het
plaatsen van stagiaires wordt rekening gehouden met de samenstelling van de eventuele stagegroep, de
wensen en de stage-eisen van de stagiair en of er een Pedagogisch Medewerker op de groep werkt die de
taak van stagebegeleider op zich kan en wil nemen. De voorkeur gaat uit naar stagiaires die meerdere dagen
per week stage lopen, in verband met continuïteit voor de kinderen en de stagiair zelf. Voorafgaand aan een
plaatsing vindt altijd een kennismakingsgesprek en meedraai-middag plaats. Op basis daarvan wordt
besloten wel of niet een stageplek te bieden. De taken die stagiaires en Pedagogisch Medewerkers-inopleiding bij ons uitvoeren zijn conform de taken die genoemd worden in de cao kinderopvang, passend bij
de functie waarvoor de student wordt opgeleid, aangevuld met de eisen die gesteld worden vanuit het
curriculum van de opleiding die gevolgd wordt. Stagiaires hebben een vaste stagebegeleider, die opdrachten
met hen bespreekt en ze begeleid bij hun leerproces door regelmatig begeleidingsgesprekken te voeren en
dagelijks de werkzaamheden te evalueren.
De leidinggevende is verantwoordelijk voor het afnemen van de examens en ondersteunt de
stagebegeleiders. Pedagogisch Medewerkers-in-opleiding en stagiaires worden incidenteel (ziekte vaste
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medewerkers en vakantieperiodes) ingezet in de formatie, waarbij de volgende wettelijke regels in acht
worden genomen;
• de inzet is conform de voorwaarden in de meeste recente cao Kinderopvang
• maximaal een derde van het minimaal totaal aantal in te zetten beroepskrachten bestaat uit
beroepskrachten-in-opleiding of stagiairs
• de beroepskracht-in-opleiding of stagiair staat niet alleen op een groep
• er wordt rekening gehouden met de opleidingsfase van de beroepskracht-in-opleiding of de stagiair
• 1e jaars stagiaires, die anders dan een BBL opleiding volgen, worden sowieso niet formatief ingezet. Bij
overige stagiaires (vanaf MBO 3 niveau) wordt op basis van hun functioneren tijdens een schooljaar besloten
of hen een invalcontract wordt aangeboden.
4.4 Vrijwilligers
Beweegmasters Sport BSO werkt niet met vrijwilligers die ons ondersteunen op het gebied van
huishoudelijke werkzaamheden, klaarzetten van de groepen en kleine onderhoudswerkzaamheden.
4.5 Vierogen principe
Vanaf 1 juli 2013 is dit wettelijk verplicht. Wij hechten zeer veel waarde aan dit principe en streven dit ook
tijdens de vakantieopvang en variabele opvang na. Het vierogenprincipe betekent dat er altijd een
volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Die volwassene kan een andere
beroepskracht zijn, maar bijvoorbeeld ook een ouder of een stagiair. Over de invulling van het
vierogenprincipe vragen wij de oudercommissie om advies en informeren wij de ouders. In het
veiligheidsbeleid is de procedure van het vierogen principe beschreven. Ook de directeur kan ook in het
gebouw aanwezig zijn en soms op de groep komen voor het 4 ogen beleid.
5. Kennismaking en aanmelding
Een eerste kennismaking met de Sport BSO vindt meestal plaats via e-mail of telefonisch
contact. Vervolgens kan er een afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek en
rondleiding op de locatie. Zonder afspraak een keertje binnenlopen vinden wij ook prima.
Na aanmelding middels een digitaal inschrijfformulier, wat te vinden is op de website, wordt
er telefonisch contact door ons gezocht om een intake in te plannen.
Tijdens een intakegesprek maken ouder(s)/verzorgers en kind(eren) kennis met Beweegmasters Sport BSO
en haar visie op het stimuleren van sporten en samen spelen. Elk nieuw kind krijgt een Pedagogisch
Medewerker (mentor) toegewezen die zich vanaf het eerste begin ontfermt over het kind. Deze Pedagogisch
Medewerker zorgt ervoor dat het kind kennismaakt met de ruimte, de groepsleiding en de andere kinderen
op de betreffende BSO. Door nieuwe kinderen spelenderwijs wegwijs te maken binnen de Sport BSO, voelen
ze zich snel op hun gemak.
5.1 Wennen op de Sport BSO
Wennen moet op een plezierige manier verlopen. Het zorgt ervoor:
• dat een kind zich welkom voelt
• dat het een ouder helpt een goed gevoel te hebben over de beslissing het kind aan te melden voor de Sport BSO
Het wennen is voor ieder kind en iedere ouder anders.Voor sommigen is het de 1e kennismaking met
kinderopvang, anderen hebben al middels een kinderdagverblijf kennis gemaakt met kinderopvang.
Overige factoren die van invloed zijn:
• Is het kind al bekend met de Sport BSO door broertjes of zusjes
• Kent het kind andere kinderen op de groep, bijvoorbeeld doordat ze bij elkaar op het
KDV/ de peuterspeelzaal zaten of in dezelfde klas zitten
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• Kent het kind begeleiders vanuit de tussen schoolse opvang of peutergym
• Type kind (kijkt het de kat uit de boom of zoekt het meteen aansluiting)

5.2 Ophalen/vervoer
Beweegmasters Sport BSO haalt de kinderen zelf van de scholen. Wij maken hiervoor gebruik van een electrische
bakfiets of personen auto om de kinderen op te halen bij de scholen. Wanneer wij de kinderen ophalen met een
auto zijn er stoelverhogers aanwezig in de auto voor de kinderen die kleiner zijn dan 1.35m. Voor alle auto’s geldt
uiteraard dat er een inzittendenverzekering is afgesloten. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk dezelfde
medewerker op dezelfde route. Dit zorgt voor een vertrouwd gezicht tijdens het ophalen en voorkomt verwarring.
Ook brengen wij u kind/kinderen naar de sportvereniging waar uw kind sport.
Er is een mogelijkheid voor kinderen om zelfstandig vanuit school naar Beweegmasters Sport BSO te fietsen.
Hiervoor dient een toestemmingsformulier door de ouders getekend te worden.

5.3 Pakketten/tarieven Beweegmasters Sport BSO
Tarieven 2021 Opvang tot 18:30
product
BSO 52 weken pakket
BSO 40 weken pakket
Incidentele opvang
Vakantie pakket

Tarief
€ 7,75
€ 8,75
€ 9,05
€ 9,05

Schoolweken
x
x
x

Vakantieweken
x

Studiedagen
x

x
x

x

Tarieven 2022 opvang tot 18.30
product
BSO 52 weken
BSO 40 weken
Incidentele opvang
Vakantie pakket

Tarief
€ 7,90
€ 8,90
€ 9,20
€ 9,20

Schoolweken
x
x
x

Vakantieweken
x

Studiedagen
x

x

x

Openingstijden schoolweken: Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Openingstijden vakantie:
alle werkdagen

14.00 tot 18:30 uur
14.00 tot 18.30 uur
12.00 tot 18.30 uur
14.00 tot 18.30 uur
12.00 tot 18.30 uur
7:30 tot 18:30 uur

Incidentele opvang voorwaarden:
- De aanvraag doe je minimaal 24 uur voor de gewenste opvangdag via het Ouderportaal.
- Een aanvraag voor incidentele opvang kunnen we alleen toezeggen als er voldoende ruimte in de eigen basisof stamgroep of bij de locatie is. Bij buitenschoolse opvang geldt dat er voor een minimum aantal kinderen
opvang gewenst is. Je kunt aan de aanvraag voor incidentele opvang geen rechten ontlenen.
- Wanneer je voor meerdere kinderen uit een gezin incidentele opvang aanvraagt, doe je dit voor elk kind
afzonderlijk via het Ouderportaal.
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5.4 Ruilen
Kosteloos ruilen van dag is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
- Nationale feestdagen kunnen niet worden geruild
- Het ruilen van een dagdeel i.v.m ziekte kan binnen 2 weken na de te ruilen dag in overleg met de BSO
medewerker
- Ruilen van dag kan 2 weken voor of 2 weken na de te ruilen dag in overleg met de BSO medewerker (deze
ruiltermijn geldt ook als je voor een studiedag van school reguliere dagen of vakantiedagen wil inzetten).
- Ruilen kan alleen als het aanral kinderen en de BSO medewerker in overeenstemming is.
- Is ruilen niet mogelijk om wat voor reden dan ook, dan vervalt het recht op ruilen na afloop van de
ruiltermijn, er kan dus ook niet ‘gespaard’ worden en er wordt niet gecrediteerd.
- Ruilingen kunnen worden aangevraagd via het ouderportaal.
6. Ouderbetrokkenheid
Een heel belangrijk onderwerp voor ons is de vraag van ouders. Wij als BSO dragen bij aan de opvoeding en
ontwikkeling van het kind. Tijdens deze ontwikkelingen willen wij de ouder betrekken: is er iets aan de hand of
gaat het minder goed met het kind, moet dit direct bespreekbaar zijn en zullen de medewerkers dit ook bespreken
met de ouders. Is er iets dat goed gaat of iets dat heel leuk was, wordt dit natuurlijk ook besproken met ouders of
verzorgers. Ouders/verzorgers hebben het, naast het opvoeden van hun kind(eren), druk met hun werk,
huishouden, sport en privé zaken. Wij als BSO willen de ouders de rust en de mogelijkheid geven om zonder
zorgen hun kind op onze Sport BSO te plaatsen.
6.1 Oudercommissie
De Sport BSO heeft, vanaf 50 ingeschreven kinderen, verplicht een oudercommissie. De oudercommissie is een
overleg en adviesorgaan, wat bestaat uit ouders wiens kinderen naar de Sport BSO gaan. Elke ouder kan hier in
principe lid van worden, hoewel de voorkeur qua samenstelling uitgaat naar een brede vertegenwoordiging qua
leeftijd van de kinderen. Via de Oudercommissie kunnen ouders invloed uitoefenen op zaken die een rechtstreeks
verband hebben met het beleid omtrent de opvang van hun kinderen op de Sport BSO. De oudercommissie heeft
conform de wet kinderopvang, adviesrecht op diverse punten en adviseert gevraagd en ongevraagd over:
•
•
•
•
•

de uitvoering van het pedagogisch beleid
voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
de openingstijden
vaststelling en wijziging klachtenregeling
wijziging van de prijzen

Zolang er nog geen OC gevormd is zullen wij ouders raadplegen via het ouderportaal, mailing of een
ouderavond inplannen, om op deze wijze te advies in te winnen. De wijze van werving voor de OC zal plaatsvinden
via het ouderportaal, mailing en bij de intake van het kind. Het samenstellen van het OC valt onder de
verantwoordelijkheid van Tom Buitink.

6.2 Nieuwsberichten
Er zal minimaal 5 keer per jaar een nieuwsbrief uitkomen. Deze zullen we gaan plaatsen in het ouderportaal,
genaamd Rosa. Via deze nieuwsbrieven worden de ouders geïnformeerd over verschillende zaken. Denk hierbij
aan personeel, pedagogisch onderwerp en lopende zaken.
7. Behoeften van het kind
Kinderen hebben het nodig om gestimuleerd te worden, ze willen prikkels binnen krijgen en ze willen de wereld
ontdekken. Er moet genoeg materiaal zijn om mee te spelen, te klieren en om uit te proberen, zodat ze op speelse
wijze verder kunnen ontwikkelen. Kinderen zullen de grenzen gaan opzoeken en overschrijden. Kinderen zoeken
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dan bewust de grens op. Juist om dan ook weer gecorrigeerd te worden. Dan is voor de kinderen de grens
duidelijk en dat geeft een gevoel van veiligheid en zekerheid. Wanneer kinderen die veiligheid en een duidelijke
grens hebben zullen ze zich ook beter gaan ontplooien. Kinderen kunnen op de bweegmasters Sport BSO verder
ontwikkelen met sport en spel, maar kunnen ook binnen in de verblijfsruimte in de Huishoek spelen of knutselen
of samen met andere kinderen een gezelschap spel spelen.

7.1 Beleid kind
Op Beweegmasters Sport BSO willen wij kinderen een veilige en stimulerende plek aanbieden. Een BSO waar
kinderen gewaardeerd worden en naar ze wordt geluisterd. Kinderen van 4 tot 12 zijn zich continue verder aan
het ontwikkelen. Dat kan door middel van een groepsactiviteit bijvoorbeeld een sportles, maar dat kan ook door
vrij te spelen met andere kinderen of in je eentje met alleen je eigen fantasie.
Elk kind leert op zijn eigen manier, het is dan aan Beweegmasters Sport BSO om elk kind op zijn eigen manier
verder te laten groeien. Dat zullen de Pedagogisch Medewerkers bij één kind meer moeten stimuleren en bij een
ander kind juist bijna niet. Wel zullen wij het overzicht houden, zodat de Pedagogisch Medewerkers alles weten
wat er gebeurt in onze Sport BSO. Op de Sport BSO wordt gebruik gemaakt van vaste dagindeling, door die
dagindeling creëren we vastigheid voor de groep. Kinderen moeten zich aan die dagindeling houden, maar buiten
de planning is er nog genoeg tijd over om zelf wat leuks te doen. Wij als Sport BSO willen dat de kinderen gezond
eten en leven. Dit doen wij door gezond en vers eten te halen. Ze zullen bij ons een gezonde snack met genoeg
voedingstoffen binnen krijgen. Want na het eten gaat iedereen een half uur sporten. Een gezonde snack kan zijn,
ontbijtkoek met boter, een cracker met vleeswaren, een cracker met tomaat enz.
7.2 Sport
Beweegmasters Sport BSO vindt het belangrijk dat kinderen in beweging zijn. Op deze manier kunnen ze hun
motorische vaardigheden ontwikkelen, de competitie aangaan met leeftijdsgenoten en er is een combinatie van
individuele en teamprestaties. Ook is een pedagogische relatie met de begeleider belangrijk en is het van belang
de moraal van fair en unfair te leren. Daarnaast het gezamenlijke plezier wat de kinderen eraan beleven. Plezier is
iets wat bij ons hoog in het vaandel staat. Dit begint met een juiste binnen en buiten accommodatie, er moet
genoeg ruimte zijn voor kinderen om binnen en buiten te kunnen spelen.
Ook moet de accommodatie voldoen aan alle eisen om alle facetten binnen het bewegingsonderwijs aan te
kunnen bieden: balanceren (hier valt ook rijden, glijden en acrobatiek onder), klimmen en klauteren, zwaaien,
over de kop gaan, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen en bewegen op
muziek. Naast alle beweging die kinderen krijgen van zelfstandig buiten en in de sporthal spelen, vinden we het
heel belangrijk dat er elke dag aandacht wordt besteed aan sport
Dit gebeurt met de kinderen van 4 tot 6 in een spelvorm en met de oudere kinderen met echte balsporten,
atletiek, turnen, enzovoorts. Deze sportlessen worden gegeven door een gediplomeerde bewegingsonderwijzer of
door één van de sportstagiaires.
Naast de sociale en motorische ontwikkeling die een kind doormaakt door te sporten, is bewegen heel gezond.
Voor kinderen is sport goed voor hun leerprestaties, weerbaarheid en psychische ontwikkeling. De kans dat de
kinderen later voldoende blijven bewegen, is groot als zij daar jong mee beginnen.
Bij een uur sporten hoort ook een stukje goede voeding. Op de Sport BSO krijgen kinderen op een lange middag
drie keer eten en op een korte dag twee keer. De korte dag komen de kinderen uit school en krijgen de kinderen
bij binnenkomst maximaal drie crackers met beleg (ontbijtkoek (alleen met boter) rijst wafel, creamcracker met,
jam, vlees, smeerkaas of pindakaas), tussen half 5 en 5 uur krijgen de kinderen een stuk fruit. Dit blijft op de lange
dag bijna hetzelfde: bij binnenkomst wordt er geluncht met brood (eerste broodje met hartig beleg, vlees of kaas),
kinderen mogen drie broodjes, in overleg met ouders/verzorgers kunnen dit er natuurlijk meer worden. Het
cracker-moment wordt verschoven naar 3 uur. de rest van de dag limonade, als een kind dorst heeft kan het elk
moment van de dag wat te drinken krijgen.
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7.3 Sport aanbod
In de verblijfsruimte Sportkantine hebben de kinderen de beschikking over o.a. een groot aantal
gezelschapsspelen, knutsel en kleurspulletjes, lego, duplo. Er is een aparte rustige hoek om lekker een boek te
kunnen lezen. Hier staat een kast vol leuke lees- en stripboeken, als ook informatieve boeken. Iedere middag
kunnen kinderen op “vrijwillige” basis deelnemen aan de middagactiviteit die we organiseren aan de hand van het
zes wekelijkse roulerende sport- en spelactiviteiten programma. In deze ruimte staan ook verschillende
tafelblokken opgesteld. Hier wordt iedere middag gegeten en gedronken en daarna worden hier o.a.
gezelschapsspelletjes gespeeld en bouw- en knutselactiviteiten gedaan. Het sport en spelprogramma willen we bij
voorkeur buiten op het kunstgras veld laten plaatsvinden die grenst aan de sportkantine.
Bij de Sport BSO hebben wij een heel gevarieerd sportaanbod, omdat wij een groot grasveld tot onze beschikking
hebben. Hierdoor kunnen bijna alle binnen en buiten sporten worden beoefend.
• Balanceren (hier vallen ook rijden, glijden en acrobatiek onder)
• Klimmen en klauteren
• Over de kop gaan
• Springen
• Hardlopen
• Mikken
• Jongleren
• Doelspelen
• Tikspelen
• Stoeispelen
• Bewegen op muziek
Deze leerlijnen zijn heel specifiek en worden vooral bij de jongere kinderen (4 tot 6 jaar) gebruikt in spelletjes:
leren van een koprol, met een tennisbal een kegel om gooien, sprintwedstrijdjes, enzovoorts. Dit gebeurt dus
allemaal op spelende wijs, zo staat het plezier van het kind voorop bij de Sport BSO. Voor de oudere kinderen (6+)
ga je natuurlijk al meer denken richting de grote bekende sporten als voetbal, atletiek, hockey en basketbal.
De sporten die worden beoefend op de Sport BSO zijn, onder andere:
• Volleybal
• Basketbal
• Badminton
• Handbal
• Zaalvoetbal
• Hockey
• Turnen
• Atletiek
• Tennis
• Tafeltennis
• Tchoukbal
• Vechtsporten
• Honk/softbal
• Frisbee
• Dans
• Schaken/dammen
• Korfbal
• Rugby
• Tafelvoetbal
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7.4 Beleid Kunstgras
Op de velden van sportclub Hoevelaken liggen kunstgrasvelden met rubberkorrels.
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstvelden die zijn
ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is te sporten op
de kunstgrasvelden (RIVM, 2016). Graag willen wij u er ook op attenderen de kleding goed uit te schudden voor
het wassen. De rubberkorrels kunnen uw wasmachine beschadigen. Voor het lezen van het gehele onderzoek
willen wij u verwijzen naar: www.rivm.nl.
8. GGD
Naast het pedagogisch beleidsplan zijn er nog een aantal andere bronnen van informatie die betrekking
hebben op de Sport BSO.
8.1 Toezicht GGD
De GGD voert jaarlijks, in opdracht van het Ministerie van SZW, het toezicht uit op alle organisaties voor
kinderopvang in Nederland. Voor de BSO gebruikt zij hiervoor het toetsingskader voor buitenschoolse
opvang. Hierin is vastgelegd naar welke kwaliteitsaspecten de toezichthouder kijkt en hoe deze tot een
oordeel komt. Aan de hand van dit toetsingskader komt de GGD tot een oordeel over de mate waarin de
Sport BSO voldoet aan de basiseisen voor kwaliteit. Dit oordeel vastgelegd in het GGD-inspectierapport, is
openbaar. De link naar het inspectierapport is te vinden op onze website.
9. Klachtenprocedure
Conform de “Wet klachtrecht cliënten zorgsector” hebben wij een Klachtenregeling. Hierin staat beschreven
hoe te handelen wanneer u een klacht heeft en hoe wij deze behandelen. De klachtenprocedure is te vinden
op onze website onder documenten.
9.1 Beroepscode voor Pedagogisch Medewerkers
De beroepscode voor Pedagogisch Medewerkers in de kinderopvang is opgesteld door ABVOKABO en FNV en
wordt aanbevolen voor iedereen die werkzaam is in de kinderopvang. De code legt de waarden, normen en
gedragsregels vast die van belang zijn voor een goede beroepsuitoefening en vormt zo een leidraad voor het
handelen en gedrag van de Pedagogisch Medewerkers. De beroepscode is te vinden op onze website onder
documenten en wordt verstrekt aan al onze medewerkers en stagiaires.
9.2 Pedagogisch Coach
Bij Beweegmasters Sport BSO is Diana Jongejan Pedagogisch Coach en Tom Buitink beleidsmedewerker.
Diana heeft hiervoor de opleiding gevolgd die volstaat voor deze functie. Alle Pedagogisch Medewerkers die
werkzaam zijn bij Beweegmasters, hebben recht op coaching. Het aantal coaching-uren hoeft niet voor
iedere medewerker gelijk te zijn, maar iedereen krijgt een vorm van coaching. Gedurende het jaar zal
duidelijk worden hoe de uren precies verdeeld worden.
9.3 Pedagogische praktijk in beeld (PiB)
Voor een optimale ontwikkeling is een sterke pedagogische basis cruciaal. Ouders voeden immers niet alleen
op; professionals in de kinderopvang spelen een belangrijke rol in de opvoeding. Het Nederlands
Jeugdinstituut biedt kennis en ondersteuning om de pedagogische kennis en didactische vaardigheden van
deze professionals te versterken en verder te ontwikkelen.
De monitor 'Pedagogische praktijk in beeld' ondersteunt daarbij. Via digitale tools beoordelen medewerkers
de pedagogische kwaliteit van hun kinderopvangorganisatie. Ze beoordelen de stabiliteit van de
kinderopvanglocatie. En ze organiseren en voeren het kwaliteitsgesprek binnen de organisatie. Er zijn
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verschillende vormen van coaching mogelijk, namelijk:
individuele coaching gesprekken ( PiB)
werkbesprekingen
teamcoaching
vaardigheden-training met oefensituaties
(meewerkend) coach op de groep
9.4 Pedagogisch beleid
In totaal wordt hier minimaal 50 uur per jaar aan besteed.
Voorbeelden van werkzaamheden die vallen onder deze functie zijn:
• updaten pedagogisch beleidsplan
• ontwikkeling van nieuw/ nieuwe onderdelen pedagogisch beleid
• ontwikkeling van hulpmiddelen voor de teams
• volgen van wet- en regelgeving op dit terrein
• bijscholing van de pedagogisch beleidsmedewerker
• scholing geven aan de medewerkers door de pedagogisch beleidsmedewerker
• bespreking van pedagogisch beleid met oudercommissies/ouders
• evaluatie pedagogisch beleid
10 . Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Wij maken gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld die ontwikkeld is voor de
kinderopvang. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die
kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te
handelen bij mogelijk geweld- of zedendelicten door een collega en een route hoe te handelen wanneer er
sprake is van seksueel overschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Dit protocol is te vinden op de groep
in de zwarte map in de kast. Binnen de teamvergadering wordt enkele keren per jaar verwezen naar de
meldcode.
11. Achterwacht
Indien een Pedagogisch Medewerker alleen op een locatie aanwezig is (als gevolg van deze drieuursregeling), dient er altijd een achterwacht geregeld te zijn in de vorm van een volwassene aan wie kinden/of groepsgerichte activiteiten overgedragen kunnen worden. De achterwacht dient echter ook geregeld
te zijn wanneer een Pedagogisch Medewerker alleen op een locatie werkt omdat de groepsgrootte dit
toelaat, zonder af te wijken van de BKR. Beweegmasters Sport BSO heeft een achterwachtregeling opgesteld,
de achterwachtregeling zal uitgeprint op de groep hangen. Voor de achterwacht geldt dat hij/zij binnen 15
minuten op de locatie aanwezig kan zijn. Achterwacht: Eigenaar Tom Buitink 0618824988
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12. Informatievoorziening
We houden betrokken partijen (beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders) op
de volgende wijze op de hoogte van aanpassingen in het pedagogisch beleid alsmede in het veiligheids- en
gezondheidsbeleid:
Beroepskrachten / stagiaires / beroepskrachten in opleiding / vrijwilligers:
Via medewerkersportaal en teamoverleggen. Tevens ligt er een geprinte versie van beide beleidsplannen ter inzage
op de locatie.
Ouders:
Via ouderportaal ROSA en nieuwsbrieven. Tevens ligt er een geprinte versie van beide beleidsplannen ter inzage op
de locatie.
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