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1 INLEIDING 
 
Voor u ligt het Pedagogisch Beleidsplan van BSO Visser ‘t Hooft (Stichting Tabijn). 
 
BSO Visser ’t Hooft is sinds september 2011 onderdeel van basisschool Visser ’t Hooft en 
verzorgd uitsluitend opvang voor kinderen van de school. Dit pedagogisch beleidsplan vloeit 
voort uit de Wet Kinderopvang, overleggen tussen het BSO-team, de BSO-oudercommissie, 
het schoolteam en de directie. 
 
In dit pedagogisch beleidsplan is te lezen wat onze visie is ten aanzien van het pedagogisch 
beleid. Het pedagogisch beleid sluit aan op dat van de school zodanig dat de kinderen vanaf 
het moment dat zij ‘s morgens op school komen totdat ze naar huis gaan om 18.00 uur te 
maken hebben met een doorgaand pedagogisch beleid. We vinden het belangrijk een sfeer 
te scheppen, waarin kinderen zich gekend, vertrouwd, veilig en geaccepteerd voelen. We 
nemen kinderen serieus en respecteren ze in hun mogelijkheden. We spreken ze aan op het 
gedrag. Een kind krijgt waardering en aanmoediging en wordt gestimuleerd om zelfstandig 
ideeën uit te voeren en te ontdekken. Wij leren kinderen samen te werken en naar elkaar te 
luisteren. Kinderen kunnen binnen de school en BSO hun sociale vaardigheden ontwikkelen. 
 
Ons doel is het bieden van kwalitatief verantwoorde opvang waar kinderen graag komen 
en zich gehoord weten en waar ouders hun kinderen met vertrouwen naar toe laten gaan. 
 
De Wet Kinderopvang geeft aan wat wordt verstaan onder ‘verantwoorde kinderopvang‘.                
Een verantwoorde kinderopvang draagt bij aan een goede en gezonde ontwikkeling van 
het kind in een veilige en gezonde omgeving.                                                                                                                
In de wet is vastgelegd welke kwaliteitseisen gesteld worden. Wij willen hier aantoonbaar 
aan voldoen. De wet stelt de volgende eisen:     
 

- Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling); Waarborgen van 
emotionele veiligheid/ Bevorderen van sociale competentie/ Bevorderen 
persoonlijke competentie/ Overdracht van Normen en Waarden, cultuur. 

- De groep, basisgroep 
- Nieuwe kinderen  
- Incidentele/extra opvang 
- Mentorschap  
- Volgen ontwikkeling 
- BKR (Beroepskracht Kind Ratio) 
- Personeel, opleiding en deskundigheid   
- Ouderrecht  
- Accommodatie en inrichting 
- Dagindeling 
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2 VISIE 
 

Basisschool Visser t’ Hooft: 

Op weg naar zelfstandigheid 
 
Een open en respectvolle school  
Basisschool Visser ’t Hooft is een open, respectvolle oecumenische school waar kinderen 
met verschillende achtergronden en religies welkom zijn. Op de Visser 't Hooft zoeken wij 
naar de overeenkomsten en leren we de kinderen goed met elkaar omgaan en verschillen te 
respecteren. We bieden aanknopingspunten om vorm te geven aan de waarden en normen 
als, liefde, respect voor de mens en natuur en de zorg en aandacht voor anderen. School 
moet net zo veilig zijn als thuis. Op Visser 't Hooft vindt ieder kind een veilige basis om te 
leren en te spelen. 
 
Ondernemend onderwijs  
Wij geven modern, ondernemend onderwijs en stimuleren het leren door uitdagende 
lesmethodes. We besteden veel aandacht aan zelfstandig werken én samenwerken. We 
stimuleren kinderen zelf zaken te ontwikkelen en te ontdekken. Door een gedifferentieerd 
onderwijsaanbod en een goed zorgsysteem kan elk kind zich optimaal ontwikkelen en 
werken we toe naar maximaal leerresultaat. 
 
Vanuit de visie van Visser ’t Hooft school is er een vertaalslag gemaakt op het niveau van de 
buitenschoolse opvang.  
Hier vinden wij het belangrijk een sfeer te scheppen, waarin kinderen zich vertrouwd en 
geaccepteerd voelen. We nemen de kinderen serieus en respecteren ze in hun 
mogelijkheden. Een kind krijgt waardering en aanmoediging en wordt gestimuleerd om 
zelfstandig ideeën uit te voeren en te ontdekken. Wij spreken het kind aan op het gedrag. 
Wij leren de kinderen samen te werken en naar elkaar luisteren. Kinderen kunnen binnen de 
school en BSO hun sociale vaardigheden en competenties ontwikkelen. 
 
Alleen wanneer een kind zich gewaardeerd en gezien weet en zich veilig voelt kan het zich 
goed ontwikkelen. Onze visie zoveel mogelijk te streven naar een ondernemend klimaat 
met respect voor elkaar zien we graag doorgetrokken naar het activiteitenaanbod en het 
gedrag van onze kinderen en pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang. 
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3 PEDAGOGISCH BELEID 

3.1 Waarborgen van Emotionele Veiligheid 
Wanneer een kind zich veilig voelt in alle aspecten dan kan het ontspannen en zichzelf zijn. 
Veiligheid draagt dus bij aan het welbevinden van kinderen en aan het realiseren van de 
andere pedagogische uitgangspunten. Wij vinden het belangrijk dat veiligheid wordt 
geboden middels zorg voor een goede sfeer, de zorg voor lichamelijk- en geestelijke 
gezondheid en de zorg voor een veilige omgeving. Deze pijlers kunnen worden vertaald in 
zichtbaar gedrag, inrichting en genomen veiligheidsmaatregelen. Visser ‘t Hooft hecht grote 
waarde aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen. 
De vorming van de persoonlijkheid van ieder kind zal hierin te allen tijde worden 
gerespecteerd.  
 
De groepsleiding staat open voor gevoelens, houding en motivatie van de kinderen en houdt 
rekening met andermans normen en waarden. De groepsleiding luistert, troost, bevestigt, 
verzorgt, legt uit en moedigt aan. 
De kinderen worden opgevangen door gekwalificeerde groepsleiding volgens de Wet 
Kinderopvang. Het zijn combinatie-medewerkers wat inhoudt dat zij zowel in de opvang 
werkzaam mogen zijn als in klassensituaties als onderwijsassistenten.  
Momenteel zijn er vijf vaste BSO-medewerkers die in de naschoolse opvang werken. 
Tijdens de tafelmomenten zijn er twee medewerkers in het lokaal en twee in de aula. 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen en groepsleiding plezier hebben met elkaar en 
respect hebben voor elkaar.  
Voor alle kinderen geldt dat het tafelmoment een duidelijk rustmoment is waarbij er sprake 
is van geborgenheid, structuur en de eerste levensbehoeften (eten/ drinken/ aandacht/ 
schone ruimte/ schone broek).  
De groepsleiding zorgt voor gezelligheid door aandacht te hebben voor het kind of het daar 
te laten wanneer er geen behoefte is aan aandacht. 
 
Een van de teamleden is ook de ‘Rots & Watertrainer’ van school. Daarnaast hebben drie 
teamleden met het schoolteam de Kanjertraining gevolgd. Het streven is om iedere week op 
een andere dag en eventueel zo nodig een Kanjertraining-spel aan te bieden. Dit draagt 
ertoe bij dat we een doorgaande pedagogische lijn kunnen waarborgen van school naar BSO.  
 
 Voor de verschillende soorten activiteiten die kinderen leuk vinden om in hun vrije tijd te 
doen zijn er per leeftijdsgebied en op basis van interesses allerlei speel- en 
knutselmaterialen aanwezig. Na de tafelmomenten kiezen de kinderen zelf een activiteit of 
worden gemotiveerd om iets te kiezen uit het ruime aanbod. Het toont heel huiselijk en 
uitnodigend.  
De kinderen hebben veel ruimte om zelf initiatieven te nemen en te kiezen. Ze worden niet 
verplicht om deel te nemen aan groepsactiviteiten. Wel worden de activiteiten op een 
dusdanige manier aangeboden dat de kinderen gestimuleerd worden om deel te nemen. 
Buitenspelen is altijd fijn maar in herfst en winter, zodra de lantaarnpalen aangaan, moet 
iedereen naar binnen. 
Bij de aanschaf van het spelmateriaal wordt gelet op aantrekkingskracht voor kinderen en 
deugdelijkheid. Wanneer de kinderen voor een spel hebben gekozen wordt er van hen 
verwacht dat ze het ook weer opruimen in de daarvoor bestemde kasten. Ook 



Pedagogisch beleidsplan BSO Visser ’t Hooft 2018 
 

6 

speelmateriaal in de vorm van teken – en knutselvoorwerpen worden allemaal bewaard in 
een aparte kast in het lokaal. Zo heeft alles zijn vast plek. Nieuw, uitdagend spel en 
speelgoed wordt aangeschaft n.a.v. wensen van kinderen, tips van de ouders en advies van 
de pedagogisch medewerkers. Met grote regelmaat wordt nieuw speelmateriaal voor 
binnen en buiten aangeschaft. 
 

3.2 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie 
Onder het ontwikkelen van sociale competentie verstaan wij sociale kennis en vaardigheden, 
zoals het zich kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, 
delen met elkaar, conflicten voorkomen en oplossen en het omgaan met regels. Een van de 
medewerkers is gecertificeerd ‘Rots en Water’ trainer. De training wordt zowel tijdens 
school in groepen aangeboden als tijdens BSO-uren. Daarnaast heeft het BSO-team de 
Kanjertraining gedaan. Zo wordt er een doorgaande pedagogische lijn van school naar BSO 
gewaarborgd. 
 
De kinderen kunnen de groep als betekenisvolle sociale leeromgeving benutten als er in de 
groep kan worden samengewerkt, als er gedeeld wordt en als er respect heerst. Aspecten als 
accepteren, aanpassen, incasseren, leiderschap, kleinste of grootste zijn komen dagelijks aan 
de orde tijdens groepsprocessen. 
In de omgang met elkaar ontwikkelen de kinderen een gevoel van respect voor zichzelf en 
voor anderen en leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor eigen handelen. 
Tijdens deze omgang met andere kinderen en met de leiding krijgen kinderen de ruimte om 
emoties te tonen. Zij kunnen boos of verdrietig zijn, zij kunnen uitgelaten blij zijn of behoefte 
hebben om even alleen te zijn. Pedagogisch medewerkers streven ernaar kinderen deze 
emoties te laten uiten. Emoties, zowel positieve als negatieve, zullen bespreekbaar worden 
gemaakt. Geprobeerd wordt om niet de emoties in te vullen maar het gevoel dat bij een kind 
leeft duidelijk te bespreken. Zo kunnen de medewerkers zo goed mogelijk inspelen op het 
gevoel van het kind. 
 
Ieder kind krijgt individuele aandacht, rekening houdend met leeftijd en behoeften van een 
kind. Vragen van kinderen worden serieus genomen. Binnen de grenzen van redelijkheid en 
veiligheid blijft er altijd aandacht en ruimte voor het eigen initiatief en eigen wil van het 
individuele kind.  
 
Kinderen worden middels spel, deelname aan activiteiten, vertellen en voorlezen bewust 
van de omgeving en hun plaats daarin. Geleidelijk aan worden de grenzen verlegd tussen 
wat een kind wel al zelf kan en wat nog niet. In het laatste geval zullen de pedagogisch 
medewerkers het kind stimuleren.  
 
BSO KINDERRAAD: De Orka’s kiezen acht kinderen om plaats te nemen in de BSO Kinderraad. 
Tijdens de overleggen met de leiding bespreken ze zaken die hen aangaan mbt workshops, 
afspraken en regels, wensen voor nieuw speelmateriaal ed.  
 
Tijdens samenspel kan niet worden voorkomen dat er soms onderling ruzie ontstaat. Er 
wordt dan geprobeerd om het vermogen van kinderen om voor zichzelf op te komen te 
bevorderen door niet voor hen de problemen op te lossen, maar waar nodig met hen. Wel 
kan inzicht worden gegeven in het verband tussen het eigen gedrag en de reactie van een 
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ander hierop. Zo wordt de kinderen geleerd om consequenties van het eigen gedrag beter te 
begrijpen en daarvoor zover mogelijk al vooraf rekening mee te houden. (Rots&Water) 
In overleg met ouders wordt er bekeken hoeveel vrijheid een kind aan kan. Dit wordt 
vastgelegd in een aanvullende overeenkomst, afsprakenlijst/ kindcontract, dat wordt 
ingevuld bij inschrijving. In de ouder/begeleidergesprekken kunnen deze aanvullende 
overeenkomsten worden herzien.  
 
De begeleiders hechten grote waarde aan de betrokkenheid van de kinderen bij de zorg van 
de dagelijkse gang van zaken binnen de groep. Niet alleen binnen hun basisgroep maar ook 
in de vrije activiteiten en het spel onderling.  
 
Er wordt gezamenlijk gegeten en gedronken, er wordt samen gespeeld en samen 
opgeruimd, samen gepraat en samen gezongen. We leren kinderen zich 
medeverantwoordelijk te voelen voor de ruimte en de materialen.  
 
Er is in de groep een duidelijke en vaste verdeling tussen groepsmomenten en momenten 
die de kinderen individueel kunnen invullen. De sociale inhoud van het activiteitenaanbod is 
dat de kinderen samenspelen, met elkaar praten, naar elkaar moeten luisteren en 
samenwerken. De leiding is in staat om leeftijd gerichte activiteiten aan te bieden. Daarbij 
proberen we tijdens de activiteiten plezier, pret en succes te ervaren. Ook willen wij dat 
kinderen om leren gaan met emoties in situaties van plezier, grapjes, frustratie, conflict, 
boosheid en verdriet.  
 
Het aanwezige spelmateriaal is voor zowel gezamenlijk spel dat aanzet tot het samen 
ervaren van plezier, pret en succes als voor individueel spel. Het aanbod is divers. Er zijn 
materialen aanwezig die voor verschillende leeftijden, interesses, concentratie-
mogelijkheden en spanningsbogen geschikt zijn. Speelkleden zijn aanwezig om gezellig 
samen (of alleen) te kunnen spelen.  
 

3.3 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie 
Onder persoonlijke competentie verstaan we eigenschappen zoals veerkracht, 
zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit die kinderen in staat stellen om 
allerlei typen problemen adequaat aan te pakken, en zich goed aan te passen aan 
veranderende omstandigheden. Mede door de aandacht voor deze persoonskenmerken 
wordt het ontwikkelen van een positief zelfbeeld bevorderd.  
 
We proberen met onze school en daarbij met onze buitenschoolse opvang een plek te zijn 
waar een kind graag naar toe gaat, waar het zichzelf kan zijn en waar het gewaardeerd 
wordt. Maar ook een plek waar het leert met anderen samen te spelen en te werken.  
 
In de onderbouw (groep 1 t/m 4) wordt er gewerkt in centrale thema’s waarbij kinderen zelf 
een stuk input/ richting kunnen geven. Verschillende activiteiten kunnen zo binnen een 
thema worden gedaan. Maar ook de activiteiten zelf kunnen op diverse manieren worden 
aangeboden. Het ene kind leert anders dan het andere kind. Deze vorm van 
activiteitenaanbod bieden we bij ook aan bij de buitenschoolse opvang. De kinderen zijn 
hierbij onze belangrijkste bron. Zij geven aan waar hun belangstelling/ belevingswereld op 
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dat moment om draait. Spelmateriaal voor verdere ontwikkelingsvormen worden naar 
behoefte aangeschaft. Ouders en kinderen kunnen hierin meedenken.  
 
Andere materialen zijn natuurlijk knutselspullen en allerlei creatieve andere materialen. 
Hiermee ontwikkelen kinderen zich ook met fijne motoriek en materiaalkennis en kunde 
maar is minder gericht op sociale aspecten. 
 
Kinderen worden aangemoedigd eigen initiatieven te ontplooien. Zij krijgen de gelegenheid 
zich op zelfgekozen bezigheden te richten welke aansluiten bij de eigen interesses. Het kind 
wordt geprezen en gewaardeerd voor wat het al kan of voor wat het doet. Door op deze 
wijze het kind te observeren en te begeleiden in zijn ontwikkeling, wordt het steeds 
zelfstandiger. De begeleiders schenken bewust aandacht aan het versterken van de 
eigenwaarde van het kind.  
 
Naast een prettig en vermakelijke vorm van vrijetijdsbesteding kunnen er dan ook 
activiteiten aangeboden worden waar de kinderen kennis en kunde kunnen opdoen. Te 
denken valt aan workshops in creatieve uitingen, voetbal clinics, drama, bewegingsvormen, 
computerles, muziek etc. De BSO-ruimte heeft twee tafelgroepen voor jongere kinderen en 
twee tafelgroepen voor de oudsten staan in de aula. Bij de tafelgroepen en de divers 
gecreëerde hoeken kunnen kinderen kiezen voor verschillende activiteiten. Te denken valt 
dan aan een afwisseling van actieplekken, rustige plekken en groepshoeken. Binnen hebben 
we ook een speellokaal waar de kinderen regelmatig onder leiding van een begeleider 
kunnen spelen of een groepsspel kunnen doen. Voor wat betreft een stuk talentontwikkeling 
werken we samen met een plaatselijke culturele vereniging Toonbeeld. Hierbij valt te 
denken aan teken en schilderles, keramiek-les, breakdance, enz. Het komt dus voor dat 
kinderen tijdens deze activiteiten en tijdens uitjes hun basisgroep verlaten. Er is echter altijd 
een vaste pm-er bij aanwezig.  
 
Verder zullen de kinderen worden gestimuleerd om buiten te spelen. Buiten ervaren de 
kinderen meer vrijheid en minder begrenzing. Dit heeft een positief effect op hun 
ontwikkeling.  
 

3.4 De overdracht van waarden en normen en cultuur 
Door opvoeding, opleiding en levenservaring ontwikkelt ieder mens zijn eigen waarden en 
normen. Wij vinden het van groot belang dat de lijn van school naar buitenschoolse opvang 
wordt doorgevoerd daar waar het gaat om omgangsregels. Zo worden door de hele school 
de Schoolregels gehanteerd die zorgen voor eenduidigheid in hoe we met elkaar, met 
spullen en met ons gebouw omgaan. Wij besteden bewust aandacht aan het overdragen van 
algemene waarden en normen, die maatschappelijk geaccepteerd zijn Met grote regelmaat 
staat in school een van de regels centraal. Er wordt respectvol en zorgvuldig omgegaan met 
de achtergronden van kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. Er is aandacht voor 
relaties tussen kinderen onderling en tussen pedagogisch medewerkers en kinderen.  
 
In omgang met de kinderen zullen pedagogisch medewerkers het goede voorbeeld geven en 
kinderen aansturen in gewenst gedrag. Te denken valt aan situaties als het handen wassen 
voor het eten en drinken, het elkaar uit laten praten en het opruimen na een activiteit etc. 
Kinderen die zich dat gedrag nog eigen moeten maken zullen op vriendelijke wijze worden 
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gecorrigeerd en geholpen. In de BSO-ruimtes is de middag structuur/routines en daarbij 
horende regels (groeten, handenwassen, opruimen) zoveel mogelijk in pictogrammen 
geduid zodat voor zowel de allerkleinsten als voor de grotere kinderen en de 
‘rugzakkinderen’ vanaf het begin zien en weten hoe de middagindeling eruitziet. Zo kunnen 
we tijdens tafelmomenten hiernaar wijzen en bespreken. 
 
Van alle gebruikmakende partijen wordt verwacht de ruimten netjes achter te laten. Ook in 
de speelzaal heeft de BSO eigen materialen die gebruikt worden. De spullen in de kasten van 
de BSO mogen alleen door de BSO gebruikt worden. Ander meubilair en voorzieningen 
(computers, tv) worden na gebruik weer netjes achtergelaten.  
 
Zo gelden er niet alleen de regels (binnen lopen we rustig, niet met de schoenen op de bank 
etc.) waar eenieder zich aan dient te houden maar ook duidelijk omschreven afspraken en 
regels waar iedereen van de BSO zich aan dient te houden. 
  
Deze afspraken en regel-lijsten (zie bijlage 3 Beleidsplan V&G) zijn in alle ruimtes die de BSO 
gebruikt en bij de buitendeur opgehangen en worden met de kinderen besproken.  
 
De groep kent een belangrijke rol daar waar het gaat om het ontwikkelen van normen, 
waarden en daarmee een eigen cultuur. Binnen de groep ontmoet ieder kind andere 
kinderen en volwassenen. De groep biedt veel uitdagingen aan het kind. Kinderen leren 
sociale vaardigheden als naar elkaar luisteren, delen van aandacht, elkaar helpen en elkaar 
troosten, omgaan met regels en conflicten. De pedagogisch medewerker leidt de interactie 
in goede banen. Tijdens groepsmomenten worden normen en waarden overgedragen door 
het bespreken en vaststellen van afspraken. Verder worden de manieren om jezelf en 
anderen daaraan te houden besproken.  
 
Wij brengen de waarden en normen dicht bij kinderen door afspraken te maken die 
stimuleren dat iedereen tijdens activiteiten rekening houdt met elkaar, samen deelt, elkaar 
helpt zodat er onderlinge solidariteit kan ontstaan. Wij streven ernaar om aan te sluiten op 
gebeurtenissen in ‘het echte leven’ in het gezin, de omgeving.  
 
Tijdens schoolweken en in vakanties sluiten wij aan bij de culturele vieringen en rituelen 
door de thema’s en activiteiten daarop aan te laten sluiten. Bijv. Sinterklaas, Kerst, 
Koningsdag, Pasen, e.d.  
Ons spelmateriaal draagt bij aan het eigen maken van normen en waarden door materiaal 
dat wegwijs maakt in het alledaagse leven. Bijvoorbeeld keukenattributen, verkleedspullen 
e.d. om rollen te oefenen. Wij maken kinderen bewust van het omgaan met materialen door 
afspraken te maken over het kiezen, gebruiken en opruimen van spelmateriaal. 
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4 DE GROEP 
 
De totale BSO-groep bestaat in 2017 uit maximaal 40 kinderen verdeeld in twee groepen In 
2018 wordt uitbreiding van het aantal kindplaatsen aangevraagd voor 2019). 
We hebben twee basisgroepen van 20 kinderen: 
De Guppy’s zijn de kleuters en kinderen uit groep 3 en 4 en behoren tot de ‘jongsten’, 
basisgroep de Guppy’s in de leeftijd 4 t/m 8 jaar. 
De Orka’s zijn de kinderen van de groepen 4 t/m 8 en behoren tot de basisgroep met 
‘oudsten’, de Orka’s in de leeftijd 8 t/m de leeftijd waarop ze de basisschool verlaten.  
 
Bij uitzondering kunnen er bij de Orka’s 22 kinderen opgevangen worden. Dit met 
instemming van de BSO-oudercommissie. De ouders hebben hier middels het contract 
toestemming voor gegeven. Bij de Guppy’s is dan nog plaats voor 18 kinderen. (Zie Notulen 
OC-vergadering dd19-5-2014) 
 
De Guppy’s worden om 14.30u door de groepsleiding bij de deur van het BSO lokaal 
opgewacht. De andere kinderen komen zelf naar de BSO in de aula. Kinderen uit groep 4 
stromen door naar de Orka groep zodra het kind aantal bij de Orka’s dit toelaat, het kind 
daaraantoe is en de ouders hierover zijn geïnformeerd. 
Bij elke basisgroep horen twee vaste pedagogisch medewerkers. Dit geldt in ieder geval voor 
de overgangsfase van de klas naar de opvang en de tijd dat ze aan tafel zitten. Tijdens het 
eerste tafelmoment kunnen alle kinderen zien wie er nog meer aanwezig is, wie eventueel 
incidenteel aanwezig is en met wie ze kunnen spelen. Later, na keuze van een activiteit, 
kunnen groepen door elkaar gaan lopen. De praktijk laat zien dat de groepen buiten de 
tafelmomenten vloeiend in elkaar overlopen.  
Het BSO-team is voor alle kinderen bereikbaar en zichtbaar aanwezig. 
Geregeld kunnen kinderen meedoen met activiteiten die gegeven worden door mensen van 
buiten. Te denken valt bijvoorbeeld aan lessen gegeven door docenten van Toonbeeld, het 
creativiteitscentrum. Er is altijd een pm-er bij aanwezig. 
De begeleiders hechten grote waarde aan de betrokkenheid van de kinderen bij de zorg van 
de dagelijkse gang van zaken binnen de groep. Niet alleen binnen hun basisgroep maar ook 
in de vrije activiteiten en het spel onderling. 
 
In zeldzame gevallen dat het noodzakelijk is om groepen te splitsen hebben 
ouders/verzorgers toestemming gegeven voor opvang in een andere stamgroep. 
 
Activiteiten in groepen groter dan 30 kinderen 
De verhouding aantal kinderen/medewerkers is ten alle tijden 1:10. 
Van alle kinderen is een afsprakenlijst/ kind-contract ondertekend door de ouders/ 
verzorgers. Hierop staat aangegeven dat kinderen van groep 4 en hoger (Orka’s) zelfstandig 
buiten mogen spelen binnen de hekken van het afgesloten schoolplein. Kinderen uit groep 1 
t/m 3 (Guppy’s) spelen alleen buiten onder begeleiding van pedagogisch medewerkers al 
naar gelang het aantal kinderen vereist. Bij meer dan 10 Guppy’s buiten zijn er dus 2 
medewerkers buiten. 
Aan het eind van het schooljaar als een enkel Guppy al doorstroomt naar de Orka’s gaat er 
altijd een medewerker mee naar buiten. Indien alleen Orka’s buiten zijn gaat de pm-er 
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geregeld buiten kijken hoe het gaat. Alle andere activiteiten worden alleen aangeboden aan 
kleinere groepen kinderen en nooit meer dan 20 per activiteit. 
Tijdens Studie- en vakantiedagen met meer dan 30 kinderen hanteren we de basisgroepen. 
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5 NIEUWE KINDEREN 
 
Een nieuw kind wordt een week voor de eerste opvang, een half uur voor de start van de 
BSO, met ouder/verzorger uitgenodigd voor kennismaking en het intakegesprek met de 
leiding en de groep.   

 
 Het kind kent, igv nieuwe kleuter, al een aantal kinderen, en igv nieuwe Orka vanuit de klas 
al de andere kinderen uit de klas die ook naar de BSO gaan. Tijdens de intake mag het kind 
naast de leiding plaatsnemen aan tafel en meedoen met het eerste tafelmoment dat bestaat 
uit limonade drinken en fruit eten. De eerste periode krijgt het kind spelenderwijs uitleg van 
de regels, gebruiken en al het speelmateriaal. De leiding geeft het kind extra aandacht door 
het letterlijk bij de hand te nemen tijdens de vrije/ speel momenten en tijdens 
tafelmomenten naast zich te laten zitten zodat alle gebruiken direct uitgelegd kunnen 
worden. Dit alles zodat het kind zo soepel mogelijk kan integreren in de groep. Indien 
mogelijk vragen we een ander kind, uit dezelfde klas, tijdens het speelmoment met de 
nieuwkomer het lokaal te ontdekken.  
  
Een kind dat van de Guppy’s doorstroomt naar de Orka’s krijgt tijdens het tafelmoment extra 
aandacht van de leiding. Samen met de andere Orka’s worden alle geldende regels en 
afspraken aan tafel besproken. Doordat tijdens de BSO alle kinderen, zowel Guppy’s als 
Orka’s, van dezelfde ruimtes gebruik maken kennen ze elkaar al, ook vanuit de klassen. De 
eerste keer bij de nieuwe groep wordt het kind aan de groep voorgesteld als Nieuwe Orka. 
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6 EXTRA/INCIDENTIELE OPVANG en RUILEN 
 
Ouders dienen minimaal twee weken van tevoren een verzoek in t.a.v. extra/incidentele BSO 
aan te vragen. (Zie Algemene Voorwaarden). Ruildagen kunnen ieder moment aangevraagd 
worden. De pm-er kijkt in de Presentielijst of er plaats is op de gevraagde dag. De ruildag 
wordt genoteerd in de Presentielijst. 
Het totaalaantal kinderen komt nooit boven het totaal van 40 kinderen.  
Het kind wordt aan tafel door de medewerker begroet als visite/ extra kind. De groep wordt 
attent gemaakt op de aanwezigheid van het kind deze middag. In het geval van speciale 
activiteiten wordt het kind daarover ingelicht en voorgesteld hieraan mee te doen. Omdat 
alle kinderen van school elkaar kennen verloopt het contact tussen de kinderen 
automatisch. 
Het kind kent alle regels en afspraken omdat er een doorlopend pedagogisch klimaat heerst 
op de hele school incl. de BSO.  
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7 MENTORSCHAP 
 
Bij BSO Visser ‘t Hooft hebben alle kinderen en ouders/verzorgers die gebruik maken van de 
opvang een mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt met het kind. De 
mentor is toegankelijk voor het kind en de ouders op minimaal 1 dag dat het kind gebruik 
maakt van de BSO. Voor de start bij de BSO horen de ouders/verzorgers tijdens de intake 
welke pm-er de Mentor wordt. Indien mogelijk zal de Mentor ook de intake doen. 
 
De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers en het kind om de ontwikkeling 
en met name het welbevinden van het kind met de ouders/verzorgers te bespreken. De 
mentor kan met de ouders en kind afstemmen hoe aan de wensen en behoeften van het 
kind tegemoet kan worden gekomen tijdens het verblijf bij de BSO. Ouders/verzorgers 
kunnen contact opnemen met de mentor als zij vragen of opmerkingen hebben of een 
gesprek wensen. Het initiatief om in gesprek te gaan kan ook van uit de mentor komen.   
 
Aan het einde van de opvang dag, tijdens de overdracht, horen ouders/verzorgers van de 
pedagogisch medewerker of er bijzonderheden te melden zijn. Deze overdracht wordt niet 
per se gedaan door de mentor. Ouders/verzorgers kunnen naast de mentor ook met een 
andere pedagogisch medewerker in gesprek gaan. De pedagogisch medewerker zal de 
gegevens die van belang zijn delen met de mentor.  
 
Omdat wij een schooleigen BSO zijn is er een warme overdracht van school naar BSO en 
andersom. Ouders hebben hiervoor getekend voor de start bij de BSO. Op die manier zijn we 
altijd in staat om op de juiste wijze in te spelen op de behoeftes van het kind. 
 
De Mentor doet ook de observatie aangaande de ontwikkeling van het kind en bespreekt 
deze zo nodig met de ouders/verzorgers. Mochten er specifieke bijzonderheden zijn dan 
worden deze ook besproken met de IB-er. De IB-er zorgt voor eventuele doorverwijzing naar 
passende instanties voor verdere ondersteuning.  
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8 VOLGEN ONTWIKKELING 
 
Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen houden we voor de start bij de 
BSO een intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s). Op het intake-formulier worden o.a. 
eventuele bijzonderheden genoteerd, of het kind al vriendjes heeft en waar het kind graag 
mee speelt. 
Na ongeveer zes weken vullen we een observatieformulier in welke met het team wordt 
besproken. Een kopie wordt door de juf/meester aan het kind-dossier van school 
toegevoegd. Wij zijn een schooleigen BSO en kennen een warme overdracht tussen school 
en BSO. Op deze manier registreren we alle aspecten van de ontwikkeling van een kind. 
 
Alle kinderen worden om het jaar in januari/februari geobserveerd. Ook deze 
observatieformulieren worden tijdens het teamoverleg besproken en overgedragen aan de 
juf/meester die het invoert in het kind-dossier van school. 
Indien nodig is er een warme overdracht tussen juf/meester en de pedagogisch 
medewerkers zodat we kunnen inspelen op gebeurtenissen tijdens de schooluren of 
voorvallen bij de BSO. Dit om een doorgaande pedagogische aanpak te kunnen waarborgen. 
 
Mochten we in de ontwikkeling bijzonderheden signaleren dan bespreken we dat met de 
ouders, de Intern Begeleider van school, de meester/juf en het BSO-team. De Intern 
Begeleider kan de ouders dan eventueel doorverwijzen naar passende instanties. 
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9 BEROEPSKRACHT-KINDRATIO 
 
Bij BSO Visser ’t Hooft werken we altijd met een beroepskracht-kindratio (BKR) van 1:10. Dat 
houdt in dat er per 10 kinderen 1 pedagogisch medewerker aanwezig is. Dit geldt op 
schooldagen, vakantiedagen en studiedagen. 
Wij openen en sluiten altijd met twee medewerkers ook al zijn er op dat moment minder 
dan 10 kinderen aanwezig. 
 
Schooldagen: 
Op gewone schooldagen werken we altijd 1:10. Om 17:00 uur gaat indien mogelijk een 
teamlid weg. Zijn er dan nog meer dan 1:10 kinderen dan gaat diegene om 17:30 uur weg. 
De ervaring leert dat ouders/verzorgers vanaf 16:30 uur kinderen komen ophalen. Zodra er 
minder dan 20 kinderen aanwezig zijn gaat het tweede teamlid weg. 
Er worden dus maximaal een half uur per dag minder pm-ers ingezet. 
 
Vakantie-en Studiedagen/ 3-uursregeling: 
Ook in vakanties en op studiedagen werken we 1:10.  
Tijdens vakanties en studiedagen is het BSO-team aanwezig van 8:15 uur tot 18:15 uur. 
Bij meer dan 20 kinderen begint het derde teamlid om 9:30 uur.  
Bij meer dan 30 kinderen begint het vierde teamlid om 9:30 uur. 
Degene die om 9:30 uur start kan vooraf boodschappen doen. 
Bij maximaal 20 kinderen nemen teamleden tussen 12:00 uur en 13:00 uur om beurten een 
half uur pauze in de aangrenzende ruimte. 
Bij maximaal 30 kinderen nemen teamleden tussen 12:00 en 13:30 uur om beurten een half 
uur pauze in de aangrenzende ruimte. 
Bij maximaal 40 kinderen nemen teamleden tussen 12:00 en 14:00 uur om beurten een half 
uur pauze in de aangrenzende ruimte. 
Om 17:00 uur gaat afhankelijk van het kind-aantal een teamlid weg. Afhankelijk van het 
kind-aantal gaat daarna nog een teamlid weg.  
Afsluiten doen we altijd met 2 medewerkers. 
Er wordt dus altijd meer dan de helft van het aantal benodigde pm-ers ingezet. 
 
Vrijdagopvang: 
Zolang de vrijdag groep uit maximaal 10 kinderen bestaat werkt er een pedagogisch 
medewerker tot 16:00 uur. De medewerker is nooit alleen op de locatie omdat het 
onderwijzend team tot 17:00 uur aanwezig is. Van 16:00 uur tot 18:00 uur komt er een extra 
medewerker bij. 
Zodra blijkt dat vanaf 12:00 uur of 14:30 uur meer dan kinderen op de lijst staan wordt een 
extra medewerker ingezet. 
We sluiten altijd af met 2 medewerkers. 
Er wordt niet afgeweken van de BKR. 
 
Stagiaires, workshop- en activiteitenaanbieders worden altijd boventallig ingezet. 
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10 PERSONEEL 
 
BSO Visser ’t Hooft werkt alleen met volgens de Wet Kinderopvang gekwalificeerde en 
ervaren pedagogisch medewerkers. Van iedereen is een geldig VOG aanwezig. Met ingang 
van 1-3-2018 staat iedereen die tijdens BSO-uren met regelmaat in de school aanwezig is 
geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang. 
 
We hebben een vast team van vijf medewerkers waarvan er twee ook als onderwijsassistent 
in de school werkzaam zijn. We werken indien nodig met vaste BSO-invalkrachten van 
Stichting Tabijn. Tijdens de tafelmomenten hebben de beide stamgroepen hun twee vaste 
medewerkers. Na de tafelmomenten lopen de groepen in elkaar over, net waar en met wie 
de kinderen willen spelen of met welke activiteiten of workshops de kinderen meedoen. 
  
De medewerkers kennen alle BSO-kinderen zodat de kinderen niet alleen bij hun vaste 
stamgroep leiding en mentor maar ook bij de overige teamleden terecht kunnen. Op deze 
wijze kunnen we goed zorgdragen voor geborgenheid, veiligheid en hygiëne. De 
groepsleiding is in staat om signalen van een kind op te vangen te interpreteren en daar 
vervolgens naar te handelen. 
 
We kennen een warme overdracht met de leerkrachten zodat we goed kunnen inspelen op 
eventuele problemen en eenduidige begeleiding kunnen bieden.  
 
De Intern Begeleider van school is tevens Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling ook voor de BSO. De Pest-coördinator van school is dat ook voor de 
BSO. 
 
Geregeld zijn er andere volwassenen aanwezig voor het geven van workshops zoals; 
keramiek, gitaarles, typ-les, sport, enz. Iedereen is in het bezit van een geldig VOG en wordt 
altijd boventallig ingezet.  
 
Stagiaires worden altijd boventallig ingezet. Zij worden begeleid door de pm-ers en krijgen 
afhankelijk van hun stageopdracht taken toebedeeld. Te denken valt aan de huishoudelijke 
taken, voorlezen, organiseren en begeleiden activiteit. 
 
Medewerkers: 
Linda Apeldoorn PM/OA BHV 14-01-2017 EHBK 13-12-2017 

Kitty Gijsbers PM BHV 13-04-2017 EHBK 13-12-2017 

Karin Lammertsma Coördinator/PM  EHBK 06-12-2017 

Marleen de Kock PM BHV 12-09-2017 EHBK 06-12-2017 

Arjan Verhoeven 

(Rots&Water-trainer) 

PM/OA BHV 01-11-2017 EHBK in 2018 bij herhaling 

BHV 

 
 
 
 
 



Pedagogisch beleidsplan BSO Visser ’t Hooft 2018 
 

18 

11 OUDERRECHT en OUDERCOMMISSIE 
 
BSO Visser ’t Hooft heeft sinds de start in 2011 een oudercommissie waarin uitsluitend 
ouders zitting hebben. De OC komt drie keer per jaar bij elkaar. 
Er is een reglement vastgesteld met regels omtrent wijze van kiezen, de zittingsduur en het 
aantal leden. Het reglement en de notulen van de OC-vergaderingen zijn te lezen via de 
website van school. De OC bepaalt haar eigen werkwijze.  
De oudercommissie wordt door de directie en coördinator op de hoogte gehouden 
wijzigingen in de wet en betrokken bij wijzigingen in het Pedagogisch beleidsplan. 
Daarnaast mag de OC adviseren in zaken als voeding, openings- en sluitingstijden, uur-prijs, 
activiteitenaanbod en aanname nieuw personeel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedagogisch beleidsplan BSO Visser ’t Hooft 2018 
 

19 

12 ACCOMMODATIE EN INRICHTING 
 
BSO Visser ‘t Hooft 
Kemphaan 17 
1902KA Castricum 
Tel.: 0251-655906 
 
Basisschool en BSO Visser ’t Hooft zijn gevestigd aan de groene rand van Castricum.  
De BSO maakt gebruik van het BSO-lokaal (Guppy lokaal), de aula met aangrenzend lokaal, 
de gymzaal en het, rondom het gebouw liggende met hoog hek omgeven, schoolplein. De 
school heeft drie ingangen waarvan een BSO-deur met bel. De twee overige deuren kunnen, 
in verband met veiligheid, tijdens de BSO alleen van binnenuit worden geopend.  
De lokalen en de aula zijn aangepast aan het gebruik door de BSO-kinderen zodanig dat 
buiten de BSO-uren de ruimte door school gebruikt kan worden.  
In het Guppy-lokaal en in de aula zijn diverse speelhoeken gecreëerd. Verscheidene kasten 
zijn gevuld met speelgoed en speel-en knutselmateriaal. In het Guppy-lokaal bevindt zich 
een hooggeplaatste oven die tijdens gebruik wordt afgeschermd middels een tafel. 
 
Door flexibele kasten worden voor aanvang van de BSO ook in de aula verschillende hoeken 
gevormd. In de lokalen en aula zijn tafels waaraan tijdens de tafelmomenten de kinderen 
kunnen zitten om te drinken, praten en eten. Hier kan ook worden geknutseld en spelletjes 
gedaan.  
In het lokaal staat een bank om te ‘hangen‘, te lezen en te praten. In de aula is een gezellige 
zithoek waar kinderen zich ook kunnen terugtrekken, lezen, hangen. Bij de zithoek in de aula 
staat een grote kast met spelletjes, boeken en stripboeken tevens een tv met Dvd-speler, 
Playstation en Wii.  
In het midden van de aula is een podium waarop een beperkt aantal kinderen per keer 
mogen spelen/ optreden. 
Aan de andere kant van de aula is een werkblad met vier computers. Ook is er een 
huiswerkplek bestaande uit twee tafels met rondom een scherm. 
In beide ruimtes zijn de speelhoeken geschikt voor kinderen van alle leeftijden. 
De jongste kinderen (Guppy‘s) maken gebruik van de onderbouw toiletten in de gang van de 
kleuters, grenzend aan de aula. De grotere kinderen (Orka‘s) maken gebruik van de 
bovenbouw toiletten in de andere gang grenzend aan de aula. 
 
Vanuit de aula kijk je over een barretje naar schoolkeuken waar kinderen, via een met deur 
afgesloten halletje, alleen onder begeleiding mogen komen.  
Grenzend aan de aula is de speelzaal waar de kinderen mogen spelen (de Guppy’s alleen 
onder begeleiding. Er hangt een overzicht van welke materialen door de BSO gebruikt 
mogen worden. De oudere kinderen mogen onder strikte voorwaarden zelfstandig in de 
speelzaal om bijv. hutten te bouwen of te oefenen voor de weeksluiting. 
 
Alle kinderen laten hun jassen en tassen aan de kapstok bij hun lokaal.  
 
Het grote schoolplein grenst aan de BSO en is voorzien van diverse speelmogelijkheden. We 
spreken over het ‘grote plein’ (tijdens school voor de midden- en bovenbouw) en het ‘kleine 



Pedagogisch beleidsplan BSO Visser ’t Hooft 2018 
 

20 

plein’ (tijdens school voor de kleuters en peuters). Het grote plein bestaat uit een groot 
grasveld met o.a. een voetbalveld, klimrek, familie schommel, duikelrekken, baskets en 
diverse zit mogelijkheden.  
 
Bij het kleine plein is een klein grasveld en op het kleine plein staat een glijbaan, kleine 
schommel, zandbak, mini voetbalveld, duikelrekken, een auto/kar parcours en twee 
picknicktafels. Het kleine plein is met hekken af te sluiten van het grote plein. 
 
Zowel op als om de pleinen staan hoge bomen die in de zomer voor veel schaduw zorgen. 
Tijdens het buitenspelen mogen de kinderen het buitenspeelgoed van de kleuters gebruiken. 
Daarnaast heeft de BSO eigen speelgoed dat in de berging van de Keet wordt opgeborgen. 
 

Ruimte Oppervlakte 

BSO-lokaal 63m2 

Aula 120m2 

Speelzaal 82,25m2 

Buitenspeelruimte 1600m2 (800m2 gras en 800m2 tegels) 

Extra lokaal 63m2 
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13 ALGEMENE INFORMATIE 
 

13.1 Openingstijden 
 
We bieden alle dagen voorschoolse opvang (VSO) van 07:30-08:30. 
 

SCHOOLWEKEN 

BSO 

MA/DI/DO 14:30-18:00 

SCHOOLWEKEN  

BSO 

VR 

(alleen reguliere 

schooldagen*) 

12:00-14:30 

12:00-18:00 

14:30-18:00 

VAKANTIE-BSO MA/DI/DO 08:15-18:15 

INCIDENTIELE BSO MA/DI/DO/VR Tijden zie boven! 

INCIDENTIELE 

VAKANTIE OPVANG 

MA/DI/DO 

(voor incidentiele 

contracten alleen bij 

minimale afname van twee 

dagen per maand) 

08:15-18:15 

 
De BSO is gesloten op nationale feestdagen, de week tussen kerst en 2 januari en twee 
weken in de zomervakantie. 
 
(* Reguliere schooldagen zijn alle schooldagen waarvoor zowel bij de onder als bovenbouw 
geen uitzondering zijn). 
 

13.2 Dagindeling 
 
In groep 1 t/m 5 is een actuele namenlijst aanwezig zodat de leerkrachten weten welke 
kinderen die dag naar de BSO gaan. Mocht een kind klassendienst hebben of die dag niet  
naar de BSO gaan dan wordt dat aan de BSO doorgegeven. 

 
Dagprogramma ma/di/do 14:30-18:00 

14:30 De kleuters worden door de groepsleiding opgewacht bij het BSO-lokaal. De 
oudere kinderen komen zelfstandig. 

14:35 Na het handen wassen eten de kinderen fruit en drinken ze limonade aan tafel. 

15:00 De kinderen gaan naar buiten of kiezen binnen een activiteit. 

16:20 Opruimen en handen wassen. 

16:30 De kinderen gaan aan tafel voor thee of water met een cracker of koekje 
(tuc/rijstwafel e.d.). 

18:00 De kinderen worden opgehaald en strepen hun naam door op de presentielijst. 

 Einde opvang 
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Dagprogramma vrijdag 12:00-18:00 

12:00 De kleuters worden door de groepsleiding opgewacht bij het BSO-lokaal. De 
Kinderen uit groep drie en vier komen zelf. 

12:45 Handen wassen en lunchen. Daarna spelen. 

14:15 Opruimen en handen wassen. 

14:30 De Orka’s komen naar de BSO. 
Na het handen wassen eten de kinderen fruit en drinken ze limonade aan tafel. 

15:00 De kinderen gaan naar buiten of kiezen binnen een activiteit. 

16:20 Opruimen en handen wassen. 

16:30 De kinderen gaan aan tafel voor thee of water met een cracker of koekje 
(tuc/rijstwafel e.d.). 

18:00 De kinderen worden opgehaald en strepen hun naam door op de presentielijst. 

 Einde opvang 

 
Dagprogramma vakantie/studiedag 08:15-18:15 

08:15 BSO-team aanwezig. 

10:00 Drinken wij met zijn allen limonade en eten we een koekje. 

12:30 Eten wij met zijn allen een broodje. 

14:30 Krijgen de kinderen fruit en drinken. 

16:30 Thee of water met een cracker of iets speciaals. 

18:15 Afmelden, ophalen, en opruimen. 

 Einde opvang 

  

 Tussendoor kunnen de kinderen zelf kiezen met wie en waarmee ze spelen. 

 Tijdens vakantiedagen zullen er ook andere activiteiten worden aangeboden. 

 

13.3 Inschrijven, opzeggen, en wijzigen 
 
Een kind wordt ingeschreven (mogelijk vanaf inschrijving op school) zodra het 
inschrijfformulier geheel ingevuld en geretourneerd is bij de administratie. De ouders 
ontvangen een ‘ontvangsbevestiging’ met daarin vermeld of er een wachtlijst geldt voor de 
voorkeurs dag(en) of dat het kind direct geplaatst kan worden. Zodra de startdatum bekend 
is wordt het contract in tweevoud aangemaakt en deze moet samen met de IBAN-
incassomachtiging en de afsprakenlijst voor de start getekend ingeleverd worden bij de BSO 
of schooladministratie. 
De ouders ontvangen ook een lijst met Praktische informatie over de BSO. 
 
Voor het binnen een jaar opzeggen van het contract geldt een opzegtermijn van twee 
maanden, na een jaar geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan via het 
‘beëindigings-formulier’ en/of via e-mail. Aanpassingen/wijzigingen van het contract kunnen 
doorgegeven worden via het ‘wijzigingsformulier’. Beide formulieren zijn te verkrijgen bij het 
BSO personeel en via e-mail mailto:k.lammertsma@tabijn.nl.  
 

mailto:k.lammertsma@tabijn.nl

