Pedagogisch Beleidsplan Stichting Kinderopvang Berlicum BSO ‘t Beertjeshuis 2016

Bijlage:
Locatiegebonden kenmerken BSO Berenburcht:

1.

Groepssamenstelling en open deuren beleid:

De voorschoolse opvang (VSO) vindt plaats in een verticale groep.
Bij de BSO zijn de groepen in schoolweken op leeftijd onderverdeeld; 4-5 jaar, 5-6 jaar, 7-8
jaar en 8 +.
De groepen starten ieder in hun eigen groepsruimte. Afhankelijk van de activiteiten die
gedaan worden maken de kinderen tijdens de overige tijd gebruik van alle groepsruimtes en
de buitenruimte.
Minimaal twee keer per jaar wordt bekeken welke kinderen kunnen doorstromen naar
de volgende leeftijdsgroep. Hierbij wordt gekeken naar leeftijd en speelkameraadjes.
Belangrijkste uitgangspunt is dat het kind zich prettig voelt in de groep.
Het doorstromen gebeurt altijd in overleg met de pedagogisch medewerkers. Ouders en
kinderen worden hier voorafgaand persoonlijk door de pedagogisch medewerker over
geïnformeerd.

2.

Structuur:

Activiteiten worden wel op leeftijdsniveau aangeboden. De kinderen hebben hun eigen
basisgroep, maar zijn wel vrij om op andere groepen te gaan spelen bij vriendjes of
broertjes/zusjes. Wij houden leidster-kind ratio 1 op 10 aan; het aantal in te zetten
pedagogisch medewerkers is afhankelijk van het werkelijke aantal op te vangen kinderen.
Indien er meer kinderen aanwezig zijn, wordt er gebruik gemaakt van vaste invalkrachten.
Ook als de kinderen buiten spelen houden wij dit leidster-kind ratio aan. Het toezicht buiten is
dan ook 1 pedagogisch medewerker op maximaal 10 kinderen.
Tevens worden de groepen na 18.00 uur samengevoegd. Na 18.00 uur zijn er ook altijd
medewerkers van de huishoudelijke dienst aanwezig als achterwacht. Pedagogisch
medewerkers zijn nooit helemaal alleen in het pand.

3.

Vakantie- en studiedagen:

BSO de Berenburcht (Bunzinghage 24) is de hoofdlocatie in vakantieweken en bij algemene
studiedagen. Er wordt dan gewerkt met verticale groepen. Het activiteitenprogramma biedt
activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen, zodat kinderen zelf kunnen besluiten aan
welke activiteit zij deel gaan nemen.

