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Doelgroep: 
 
De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4-12 
jaar, die deelnemen aan het basisonderwijs. 
 
 
Doelstelling: 
 
De doelstelling is om kinderen een vertrouwde en veilige omgeving te bieden, 
waarin zij zich thuis en geborgen voelen. 
 
Visie: 
 
Buitenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen.In deze vrije 
tijd hebben de kinderen de mogelijkheid om hun eigen keuzes te maken en 
zich zelf te kunnen ontwikkelen op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. 
Dit gebeurt door middel van het vrij spelen en door aangeboden activiteiten. 
Deze mogelijkheden zullen plaats vinden in een gezellige en open sfeer. 
Daarnaast zorgen de leidsters ervoor dat het een veilige plaats is waar 
kinderen de ruimte krijgen, waarin kinderen gelijk zijn en waarin kinderen 
zowel met de leidsters als met de kinderen een vertrouwensrelatie kunnen 
opbouwen. 
 
 
Werkwijze: 
 
Kinderen die voor school gebruik maken van de BSO kunnen indien nodig 
ontbijten en daarna spelen. De leidsters brengen de kinderen ’s morgens naar 
school en wachten tot de kinderen in de klassen zijn. 
 
Tussen de middag blijven de kinderen op school over. 
 
Na school worden de kinderen weer opgehaald door de leidsters. Er wordt 
dan eerst iets gegeten en gedronken. Vervolgens krijgen de kinderen de tijd 
om vrij te spelen.. 
Ook zullen er regelmatig activiteiten aangeboden worden waarin kinderen vrij 
zijn om aan deel te nemen.Activiteiten kunnen variëren van knutselen, koken, 
sport en spel, drama, dans etc. Er is tevens gelegenheid om huiswerk te 
maken. 
 
 
 
 
 
 



 
Openingstijden BSO: 
 
Maandag tot en met vrijdag: 
 
VSO voorschoolse opvang :                7.15 uur -8.30 uur. 
NSO naschoolse opvang:       14.30 uur –18.00 uur.  
 
Op woensdag is er Bso gesloten. Dit omdat er maar zeer weinig vraag is voor 
de woensdagmiddag.  
 
Tijdens de schoolvakanties is de Speelark geopend van 7.15 uur tot 18.00 
uur. 
Op nationaal erkende feestdagen en de vrijdag na Hemelvaart en op 
carnavalsmaandag zijn wij gesloten! 
 
 
Locatie 
 
Buitenschoolse opvang “De Speelark”: 
 
Bezoekadres: 
 
Sportparklaan 60 
6097 CW Heel. 
Telefoon: 06-10234724 
 
 
 
De Speelark is onderdeel van kinderdagverblijf Robbedoes. 
 
 
Kijk ook eens op onze website voor meer informatie : 
 
 
                       www.robbedoes-heel.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene informatie: 
 
Aanmelding: 
 
Ouders die hun kind willen aanmelden voor de buitenschoolse opvang ,           
krijgen een aanmeldingsformulier toegestuurd. Dit formulier kunt U invullen en 



retourneren naar het postadres van de Speelark. Er volgt dan zo spoedig 
mogelijk een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek komen allerlei 
praktische zaken aan de orde zoals: dagindeling, financiën, openingstijden, 
werkwijze, etc. 
 
Als er op dat moment geen plek is dan wordt het kind op de wachtlijst 
geplaatst. 
 
Mocht er besloten worden dat een kind geplaatst wordt op de BSO, dan volgt 
er nog een gesprek waarin verdere informatie wordt gegeven en specifieke 
gegevens over het kind worden besproken. Het kind kan dan gedurende 1 
dagdeel komen meedoen in de groep waar het geplaatst wordt. Op deze 
manier kan het vast wennen aan de ruimte, de kinderen en de leiding. 
 
Er zal dan ook een contract worden getekend , waarin ouders en 
leidinggevenden hun afspraken vastleggen. 
Wilt U de plaatsing beëindigen, dan moet U rekening houden met een 
opzegtermijn van een maand, per de eerste of de helft van de maand. 
 
Ziekte en ongevallen: 
 
De groepsleiding is in het bezit van een EHBO/BHV diploma en kan bij 
kleinere ongevallen zelf ingrijpen. Verder zijn er contacten gelegd met een 
vaste huisarts die ingeschakeld kan worden bij ongelukjes. 
Kinderen dienen ingeënt te zijn tegen kinderziektes, dit in verband met 
besmettingsgevaar. 
Kinderen die een besmettelijke ziekte hebben kunnen niet naar de BSO 
komen. 
Als een kind ziek wordt op de BSO, dan zal er contact opgenomen worden 
met de ouders, in overleg zal dan bekeken worden of het kind opgehaald 
dient te worden of niet. 
 
Verzekeringen: 
 
 
De BSO heeft een ongevallen verzekering afgesloten voor de kinderen en 
werknemers. Deze verzekering is ook geldig tijdens uitstapjes. Ouders die 
een keer meerijden met hun eigen auto, dienen in het bezit te zijn van een 
inzittenden verzekering. 
De BSO is niet aansprakelijk voor het zoek raken en kapot maken van kleding 
en andere eigendommen. 
 
 
 
Groepsleiding; 
 
Opleidingseisen groepsleiding. 
De groepsleiding die wij in dienst hebben, is gediplomeerd en bezit minimaal 
een SPW 3 diploma. Sommigen hebben zelfs een HBO opleiding. 



Verschillende groepsleidsters hebben hun EHBO diploma en een aantal heeft 
een BHV diploma. 
 
Leidster-kind ratio 
 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de basisgroep bedraagt tenminste : 
 
1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar, 
1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar, of 
2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de 
leeftijd vanaf 8 jaar. 
 
 Klachten 
 
Als U klachten heeft over bepaalde zaken wat betreft het kinderdagverblijf, 
dan kunt U dit bij de leidinggevenden melden.  
We gaan er vanuit dat ouders tijdig hun onvrede over bepaalde zaken 
melden, zodat we er samen over kunnen praten en hier direct op in kunnen 
spelen. We zijn als kinderdagverblijf ook aangesloten bij een landelijke, 
externe, onafhankelijke klachtencommissie. Ouders kunnen ook rechtstreeks 
contact opnemen met deze commissie. Wij zijn aangesloten bij :  
 
Stichting klachtencommissie kinderopvang . 
 
Adres: De geschillencommissie 
            Postbus 90600  
            2509 LP Den Haag. 
 
 
 
 
 Privacy: 
 
Alle persoonlijke gegevens zullen in het kader van de wet op privacy, 
vertrouwelijk worden behandeld. 
 
 
Stagiaires : 
 
Het is mogelijk dat er bij de BSO, stagiaires werkzaam zijn. Stagiaires zijn 
altijd boventallig en worden in staat gesteld om werkervaring op te doen. 
Stagiaires doen dezelfde taken als de vaste leidsters, ze doen activiteiten met 
de kinderen en begeleiden hen, ook doen ze huishoudelijke taken in de 
groep. 
 
Financiën: 
 
Prijzen zijn weergegeven op bijgevoegde prijslijst. 



NSO is minimaal van 14.30 uur tot 17.00 uur. De uren die afgenomen worden 
komen op een contract te staan. 
 
Als ouders zelf op vakantie gaan dan betalen ze de BSO gedurende die 
vakantie door, zodat de plaats van hun kind vrijgehouden wordt. Ook als het 
kind thuis is vanwege ziekte of andere omstandigheden, wordt de plaatsing 
gewoon door betaald. De doorbetaalde uren van de vakanties worden op een 
strippenkaart gezet, deze uren kunnen gedurende het hele jaar worden 
opgenomen. Vraag naar de mogelijkheden bij de groepsleiding. 
 
Ouderraad : 
 
Omdat wij het belangrijk vinden dat ouders ook hun inbreng hebben binnen 
de BSO, is er een ouderraad die bestaat uit minimaal 5 ouders van zowel de 
BSO als de dagopvang. 
 
Deze ouderraad heeft regelmatig contact met de leidinggevenden en 
behartigd de  belangen van ouders en kinderen. Notulen  van de ouderraad 
kunt U opvragen bij  de leidinggevenden of de groepsleiding. U kunt 
rechtstreeks contact opnemen met de ouderraad via de site. De ouderraad 
heeft een eigen kopje in het menu en is via de mail te bereiken. 
 
 
 Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid:  
 
Er wordt door de GGD elk jaar een controle gedaan op het gebied van 
veiligheid en gezondheid. De leidinggevenden voeren een risico-inventarisatie 
uit op gebied van veiligheid en gezondheid, deze wordt door de GGD 
getoetst. Er wordt ook een actieplan gemaakt. Er wordt een rapport over 
geschreven, dat openbaar wordt gemaakt op internet. Op onze site staan 
deze rapporten ook zodat iedereen ze kan inzien. De inventarisatielijsten 
kunnen op de groep worden opgevraagd. Deze zijn ook openbaar net als de 
veiligheids -en gezondheidsverslagen die jaarlijks worden geschreven. Op 
deze manier worden ouders steeds op de hoogte gehouden over de veiligheid 
en gezondheid van hun kinderen bij de buiten schoolse opvang. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en  kindermishandeling en andere protocollen. 
 
 
Op het dagverblijf werken we met een meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Dit betekent dat we volgens dit protocol handelen als we 
bij een kind het vermoeden hebben dat het mishandeld wordt. Dit is door de 
overheid verplicht gesteld. DE meldcode staat op onze site onder het kopje “ 
algemene  info”. 
 
Verdere protocollen waar we bij de BSO mee werken zijn: protocol voeding en 
hygiene, protocol melding ongevallen en incidenten, protocol ziekte en 
medische handelingen,protocol vervoer van kinderen. Deze protocollen staan 
ook op onze site onder kopje “algemene info”. 



 
 
Pedagogisch beleidsplan. 
 
Voor meer informatie over de verdeling van de groepen, het beleid en 
uitgebreide informatie over onze werkwijze kunt u terecht op onze site 
www.robbedoes-heel.nl  
 
 
 


