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Inleiding 
 
BSO de Acrobaat werkt volgens een pedagogisch beleidsplan. Hierin is beschreven hoe de 
Acrobaat denkt over het opvoeden van kinderen op de buitenschoolseopvang, wat wij hierbij 
belangrijk vinden en hoe wij met kinderen omgaan.  
 
Ons pedagogisch beleid is tot stand gekomen door gedurende een periode van enkele jaren 
met elkaar te praten over alle onderwerpen die betrekking hebben op ons pedagogisch 
handelen. Een vertaling van het beleid naar ons dagelijks handelen beschreven in het 
pedagogische werkplan.  
 
Omdat opvoeden een proces is dat aan veranderingen onderhevig is en omdat wij ons willen 
blijven ontwikkelen, wordt ons pedagogisch beleid en handelen regelmatig opnieuw 
besproken en zo nodig bijgesteld. 

 
Het pedagogische beleid is uitgewerkt op de volgende punten 
 

 Veiligheid en geborgenheid 
 

 Persoonlijke competentie 
 

 Sociale en emotionele vaardigheden 
 

 Normen en waarden 
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Visie BSO de Acrobaat 

 

BSO de Acrobaat streeft ernaar een opvoedingsituatie te bieden die aansluitend en 
aanvullend is op de opvoedingssituatie thuis.  

De Acrobaat streeft ernaar op een pedagogische verantwoorde manier buitenschoolse 
opvang te bieden voor kinderen vanaf de leeftijd vanaf 4 jaar tot en met het laatste jaar van 
de basisschool en zo hun ouders de mogelijkheid te geven werk en/of studie te combineren 
met gezinstaken. 

Een van de uitgangpunten waar wij vanuit werken is dat de tijd die de kinderen bij De 
Acrobaat doorbrengen hun vrije tijd is. Spelen en plezier beleven is belangrijker dan wat de 
kinderen daarbij leren. Het is belangrijk dat een kind leert zichzelf te vermaken en dat het 
niet verplicht mee moet doen aan de aangeboden activiteiten. Aan de andere kant is een 
aanbod van een activiteit waarbij kinderen iets nieuws kunnen leren of hun (sportieve) 
vaardigheden kunnen oefenen ook heel belangrijk. Hierbij moet rekening gehouden worden 
met de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen in de groep. Op school zijn de activiteiten 
doelgericht, maar in hun vrije tijd bepalen kinderen zelf wat zij doen, hoe ze dat doen en met 
wie. Dit sluit niet uit dat kinderen in vooral de vakantieperioden, ook behoefte kunnen hebben 
aan georganiseerde activiteiten. 

Visie op kinderen 

Als een kind zich veilig voelt, zal het zich verder gaan ontwikkelen. De ouder/groepsleidster 
begeleidt en biedt de mogelijkheden aan en bepaalt in welke mate het kind sturing en 
begeleiding nodig heeft om te groeien tot een zelfstandig functionerende volwassene. Wij 
proberen rekening te houden met de verschillen in karakter en temperament van elk kind; het 
is belangrijk om elk kind op een manier te benaderen die het beste bij hem past. Concreet 
betekent dit dat wij denken dat kinderen het volgende nodig hebben om zich goed te kunnen 
ontwikkelen:  

 fijne, veilige plek 
 ruimte en respect 
 structuur en duidelijkheid 
 stimulansen tot groei en ontwikkeling 
 kind mogen zijn met andere kinderen 

Ouders/verzorgers mogen van de pedagogisch medewerkers betrokkenheid bij het kind 
verwachten. Zij kunnen meedenken over opvoedingsvragen als ouders/verzorgers daaraan 
behoefte hebben. Tevens hebben de medewerkers van onze opvang een signalerende 
functie ten aanzien van het welzijn en het functioneren van de kinderen. Een BSO is speciaal 
ingericht voor de kinderen en biedt daardoor andere mogelijkheden dan de thuissituatie. 

De accommodatie is aantrekkelijk, veilig en schoon. Er is tevens voldoende geschikte 
buitenspeelruimte. 
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Een gevoel van emotionele  veiligheid en geborgenheid  bieden 
   

Veiligheid en geborgenheid 
 
Het bieden van een gevoel van veiligheid is de meest basale pedagogische doelstelling. Er 
zijn echter meer factoren die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een gevoel van 
veiligheid dan alleen de kwaliteit van de omgang met volwassen opvoeders.  
Het bieden van veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 
welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de 
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat.  
 
Er zijn drie bronnen van veiligheid te onderscheiden:  

Vaste en sensitieve verzorgers 
De beschikbaarheid van sensitief reagerende opvoeders blijkt bevorderlijk voor de 
veerkracht van kinderen, ook op langere termijn. De pedagogisch medewerker vervult een 
centrale rol in het pedagogisch proces; communicatie en dialoog zijn de belangrijkste 
middelen. De effectieve kwaliteit van de interactie bevordert een gevoel van veiligheid en 
acceptatie bij het kind. Hoe responsiever de pedagogisch medewerker, hoe meer zij door 
een kind wordt gewaardeerd; het kind gaat zijn signalen en positieve gevoelens op haar 
richten en gaat zich ook aan haar hechten.  
 
De continuïteit en kwaliteit wordt gewaarborgd doordat er per pedagogisch medewerkers 
maximaal 10 kinderen op 1 groep worden geplaatst voor de onderbouw.  
Voor de bovenbouw groepen geldt dat deze per pedagogisch medewerker uit maximaal 8 
kinderen bestaat in de leeftijd tot en met 12 jaar. Naast de pedagogisch medewerker hebben 
wij ook de mogelijkheid hier een extra volwassene als begeleiding op te zetten. 
Wanneer er meer dan 30 kinderen op een groep aanwezig zijn, zijn er altijd 2 pedagogisch 
medewerkers en een groepshulp op de groep aanwezig. 
 
Wanneer de kinderen bij activiteiten de basisgroepen verlaten wordt de maximale omvang 
van de basisgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per pedagogisch 
medewerker van kracht, toegepast op het totaal aantal aanwezige kinderen op de locatie. 
Pedagogisch medewerkers creëren zelfstandig subgroepen om bepaalde activiteiten of 
projecten uit te kunnen voeren. 
 

Vaste stamgroepen 
Het uitgangspunt is: verantwoorde kinderopvang met vaste groepen kinderen in een eigen 
ruimte (stamgroepen).  
BSO de Acrobaat bestaat uit twee stamgroepen onderbouw (OB1 en OB2) met elk maximaal 
20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. 
Elke stamgroep heeft 2 vaste pedagogisch medewerkers. 
Op BSO De Acrobaat zijn maximaal 70 kinderen verdeeld over 3 stamgroepen.  
De indeling is als volgt:  
- 2 stamgroepen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar, voor maximaal 20 kinderen  
- 1 stamgroep in de leeftijd van 8 tot 13 jaar, voor maximaal 30 kinderen  
 
 
Vanuit de stamgroep vinden de basisactiviteiten als eten, drinken en verjaardag vieren 
plaats. 
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Naast de activiteiten die in de stamgroep plaatsvinden, worden er ook activiteiten buiten de 
stamgroep georganiseerd. Hierbij is  sprake van samenwerking tussen de stamgroepen 
onderbouw 1 en onderbouw 2 en incidenteel met de bovenbouwgroep. 
Elke stamgroep heeft een eigen ruimte die in verbinding staat met de andere stamgroep 
d.m.v. een deur. Wij kiezen er bewust voor deze deur regelmatig open te zetten, zodat 
kinderen ook zelfstandig met kinderen uit de andere stamgroepen kunnen spelen. (open 
deurbeleid) 
  
Op de stamgroep is er extra aandacht voor het kind waardoor  de emotionele veiligheid 
gewaarborgd wordt . Elke ouder/verzorgen en ook het kind weet tot welke stamgroep het 
kind behoort. De stamgroep is de basis voor de kinderen hier worden ze ontvangen en 
opgehaald. Na het gezamenlijk eet en drinkmoment kunnen kinderen kiezen aan welke 
activiteit ze deel willen nemen en met wie ze willen gaan spelen.  
Deze activiteiten vinden plaats in de eigen stamgroep in samenwerking met een andere 
stamgroep. De pedagogisch medewerkers verdelen zicht over de verschillende ruimten om 
de activiteiten in goede banen te kunnen leiden en om de veiligheid en geborgenheid te 
waarborgen.   
 
De kinderen van de BSO worden zoveel als mogelijk betrokken bij het samenstellen van 
subgroepen. Hiermee wordt aangesloten op de individuele behoefte van het kind. 
 
Uitgangspunt hiervoor is dat de pedagogisch medewerkers inspeelt op diverse, 
veranderende, omstandigheden:  

 Leeftijd; 

 vriendschappen; 

 kinderen van dezelfde school of uit dezelfde klas; 

 jongens en meisjes; 

 gemeenschappelijke interesses; 

 behoefte van het kind; 

 ongewenste interacties. 
 
Bij het formeren van de subgroepen worden er soms kinderen bij elkaar gezet op grond van 
bovengenoemde kenmerken. Dit hoeft niet zo te zijn. Pedagogisch medewerkers kunnen er 
ook bewust voor kiezen dit niet te doen met als doel kinderen elkaar te laten leren kennen en 
met andere interesses e.d. om te gaan.  
In de praktijk zie je dat kinderen ook regelmatig zelf subgroepen vormen door de gedeelte 
interesses of omdat ze elkaar al kennen. Wij laten dit toe, zodat de kinderen hun eigen 
keuzes leren maken en zodat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. 
 
Het komt met regelmaat voor dat er minder kinderen op een stamgroep aanwezig zijn. Om 
de efficiëntie van Bso de Acrobaat te waarborgen kiezen wij er dan voor de groepen OB1 en 
OB2 samen te voegen. Uiteraard blijft het maximaal aantal kinderen per pedagogisch 
medewerkers te aller tijde gehandhaafd. 
Incidenteel worden tijdens vakanties de groepen OB1 en OB 2 alsmede de bovenbouw 
groep samengevoegd.  
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Dagindeling van de stamgroepen  
Het activiteitenaanbod wordt gepresenteerd in een stamgroepsruimte. Er wordt een splitsing 
gemaakt in de leeftijdscategorie van 4 tot 8 jaar en van 8 tot 13 jaar. Dit om het aanbod van 
activiteiten zo uitdagend mogelijk te maken, passend bij de leeftijd en belevingswereld van 
de kinderen. Een maal per week zijn er activiteiten in de stamgroep ter bevordering van het 
groepsgevoel en wordt er gekeken wat er speelt bij de kinderen en welke behoeften er zijn.  
 
 
12.00 – 15.00 uur (vrijdagmiddag)  
Op vrijdagmiddag tot 15.00 uur wordt er gezien het aantal aanwezige kinderen gewerkt met 
twee stamgroep van maximaal 20 kinderen. Na 15:00 uur gaan we terug naar de indeling 
zoals beschreven staat door de toevoeging van de kinderen van de Meander. In de 
stamgroep ruimte nuttigen de kinderen de lunch en is er gelegenheid voor het vertellen over 
hun belevenissen op school of thuis. Daarna kunnen de kinderen deelnemen aan een 
activiteit of is er vrij spel.  
Voor deelname aan een activiteit verlaten de kinderen de eigen groepsruimte en maken ze 
gebruik van de ruimte waar de activiteit georganiseerd wordt. Voor het vrije spel kunnen de 
kinderen gebruik maken van de gehele BSO ruimte. Een pedagogisch medewerker is 
aanwezig in de BSO ruimte en begeleidt en ondersteunt waar nodig. Bij het buitenspel is ook 
altijd een pedagogisch medewerker aanwezig.  
Om 14.30 worden de kinderen van de Meander opgehaald door hun vaste pedagogisch 
medewerker zij zitten allen in stamgroep 1. Met hun leiding wachten zij tot de andere 
kinderen van hun vaste stamgroep aanwezig zijn en dan gaan zij eten en drinken. In de tijd 
hiervoor is er tijd om even bij te komen van school een gezellig praatje te maken een boekje 
te lezen of iets anders voor jezelf te doen. 
 
 
Van 15.00 – 16.00 uur (ma-di-do-vrijdag).  
De kinderen worden opgehaald. Bij aankomst op de locatie is er tijd voor een fruit- en 
drinkpauze. De stamgroepen maken gebruik van hun vaste stamgroepsruimtes. Tijdens deze 
pauze is er voor de kinderen de gelegenheid voor het vertellen over hun belevenissen op 
school of thuis. Tot 16.00 uur blijven de kinderen in hun eigen stamgroep onder begeleiding 
van hun vaste pedagogisch medewerker. Na de fruit- en drinkpauze is er in de 
stamgroepsruimte gelegenheid tot vrij spel of een korte activiteit met de groep.  
 
Van 16.00 – 18.00 uur (ma-di-do-vrijdag). 
Na de fruit- en drinkpauze is er gelegenheid voor vrij spel of doen de kinderen mee aan de 
activiteit(en) die worden aangeboden. Voor deelname aan een activiteit verlaten de kinderen 
hun stamgroep en stamgroepsruimte en maken ze gebruik van de ruimte waar de activiteit 
georganiseerd wordt. Tijdens de deelname aan een activiteit zijn ze onder toezicht van een 
pedagogisch medewerker.  
Voor het vrije spel kunnen de kinderen gebruik maken van de gehele BSO ruimte. 
Pedagogisch medewerkers zijn aanwezig in BSO ruimte en begeleiden en ondersteunen 
waar nodig. Bij het buitenspel is ook altijd een pedagogisch medewerker aanwezig.  
 
Vanaf 17.30 uur worden er geen activiteiten meer aangeboden en is er gelegenheid voor vrij 
spel.  
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Elke stamgroep heeft zijn eigen aanwezigheidsregistratie. De pedagogisch medewerkers van 
de andere stamgroepen informeren deze pedagogisch medewerker wanneer er kinderen 
worden opgehaald zodat dit op de aanwezigheidsregistratie kan worden geregistreerd 
Er worden activiteiten in huis (binnenshuis of in de nabije omgeving zoals de speeltuin of het 
speelveld) georganiseerd, voor andere activiteiten gaan de kinderen en hun pedagogisch 
medewerker naar bijvoorbeeld de sporthal of een andere locatie. Indien kinderen naar een 
sportvereniging of andere locatie gaan worden ouders/verzorgers daarover geïnformeerd. 
 

Aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten  
In vaste groepen kunnen kinderen al heel snel een duidelijke voorkeur voor één of twee 
groepsgenoten ontwikkelen. Binnen zulke relaties is sprake van sociale uitwisselingen en 
van emotionele responsiviteit. Groepsgenoten kunnen al op jonge leeftijd een bron van 
veiligheid vormen, maar dan moeten zij elkaar wel zo regelmatig zien dat ze elkaar goed 
kunnen leren kennen. In een vertouwde groep kunnen kinderen gevoelens van 
verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen.  
 

De inrichting van de omgeving  
Via de inrichting van een ruimte kan een bijdrage geleverd worden aan een gevoel van 
geborgenheid. Met aandacht voor akoestiek, licht, kleur en indeling van de ruimte is veel te 
bereiken.  
 
Kinderen hebben behoefte aan lichamelijke aanraking en liefdevolle benadering en willen 
ook zelf genegenheid kunnen geven. Kinderen ontwikkelen het gevoel dat ze als individu 
waardevol zijn door de positieve respons en bevestiging van anderen op hun gedrag. Zo 
ontwikkelen ze een positief zelfbeeld. Kinderen die onvoldoende erkenning en waardering 
krijgen, zullen zich ongewenst en niet de moeite waard vinden. Kinderen hebben behoefte 
aan een min of meer voorspelbare omgeving en een herkenbare structuur van de dag. Hoe 
jonger een kind is, hoe moeilijker het voor hen is om zicht te krijgen op de volgorde van 
gebeurtenissen, op heden, toekomst en verleden. Bij het ontbreken van de noodzakelijke 
emotionele veiligheid en duidelijkheid zal het kind zich angstig en bedreigd voelen. 
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Persoonlijke competentie 

Ieder kind is uniek 
Het is belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen persoonlijkheidskenmerken als 
zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit te ontwikkelen. Dit 
stelt hen namelijk in staat allerlei typen problemen adequaat aan te pakken, en zich goed 
aan te passen aan veranderende omstandigheden.  

In principe gebeurt het ontwikkelen van de persoonlijke competentie vanuit het kind zelf, door 
spel en door het ontdekken van de wereld om hem heen. We vinden het belangrijk kinderen 
te stimuleren dingen zelf te doen om ze op die manier te laten ervaren dat ze veel dingen al 
zelf kunnen. Dit geeft het kind zelfvertrouwen en kan een kans zijn tot verdere ontwikkeling. 

Dit doen we o.a. op de volgende manieren: 

We laten de kinderen zoveel mogelijk doen wat ze al zelf kunnen. De pedagogisch 
medewerker probeert zoveel mogelijk hiervan op de hoogte te zijn van wat een kind al kan, 
en waar eventueel nog hulp geboden is. Denk hierbij aan dagelijkse handelingen zoals het 
strikken van schoenveters, het dichtritsen van de jas, maar ook het leren fietsen of bouwen 
met constructiemateriaal. Door het kind te stimuleren, aan te moedigen, samen naar 
oplossingen te zoeken en te complimenteren wanneer het goed gaat proberen we het kind te 
helpen. Dit stimuleert het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van het kind. 
De ruimte is zodanig ingericht dat kinderen zelf kunnen doen wat ze willen, en zelf het spel- 
of knutselmateriaal kunnen pakken wat ze willen. We laten de kinderen zoveel mogelijk zelf 
verzinnen op welke manier een spel gespeeld moet worden, of wat en hoe er geknutseld 
wordt. 
We laten de kinderen zelf kiezen welke activiteit ze willen doen, en bieden daarbij nieuwe 
mogelijkheden en materialen aan. Als kinderen niet weten wat ze moeten doen / zich 
vervelen kunnen we ze kort een paar activiteiten voorstellen. Als ze hier geen zin in hebben, 
mogen ze zich even gaan "vervelen": dit stimuleert de kinderen zelf een oplossing te 
bedenken voor hun probleem, en daarmee dus de creativiteit. 
Er is voldoende spelmateriaal aanwezig dat de persoonlijke competentie van kinderen 
stimuleert. Zo zijn er verschillende spelletjes waarbij kinderen oefenen in tactisch spel, 
kennis van cijfers, algemene kennis, motoriek en geduld. Door het spelen van spelletjes 
leren de kinderen (naast sociale vaardigheden) bovendien incasseren / verliezen. 

 
Sociale en emotionele competenties 
 

Het omgaan met andere leeftijdsgenootjes is een belangrijke manier om sociale 
competenties te ontwikkelen. Hieronder verstaan we o.a. zich in een ander kunnen 
verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen 
en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. Dit geeft kinderen kansen 
zich te ontwikkelen als personen die goed functioneren in de samenleving. 

Dit stimuleren we o.a. op de volgende manieren: 

In de dagelijkse omgang is het noodzakelijk kinderen te stimuleren samen te spelen, te 
delen, op elkaar te wachten en samen op te ruimen. We stimuleren de kinderen elkaar te 
helpen, bijvoorbeeld door hen samen een taak te geven. De oudere kinderen stimuleren we 
samen een activiteit te organiseren (bijvoorbeeld het bedenken van een speurtocht, 
hindernisbaan). 
We geven kinderen complimenten als ze zich prettig gedragen. Dit is een goede 
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stimulerende beloning. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er verschillende 
regels, welke zoveel mogelijk met en door de kinderen gemaakt zijn. Wanneer een kind zich 
niet aan de regels houdt kunnen de pedagogisch medewerkers hierop inspelen en het 
betreffende kind aanspreken. 
 

Schelden, schreeuwen, vloeken, slaan e.d. worden niet getolereerd. Samen met de kinderen 
zoeken we naar een compromis waarbij we er naar streven hen uit te leggen wat wel en niet 
aanvaardbaar is, en hoe we in die situatie rekening kunnen houden met elkaar. 
Er is voldoende spelmateriaal aanwezig dat de sociale competentie van de kinderen 
stimuleert. Buitenspeelgoed als een voetbal, springtouw zorgt ervoor dat kinderen met elkaar 
gaan spelen. Binnen zijn er verschillende spelletjes die de kinderen samen kunnen doen. 
Deze spellen leren de kinderen op hun beurt te wachten, omgaan met winnen en verliezen. 
Ook zijn er verschillende hoeken ingericht, zoals een huis-/ poppenhoek, een winkeltje. 
Kinderen spelen hier situaties na uit het "echte" leven, en leren hierdoor op een passende 
manier met elkaar omgaan. 
We stimuleren een bepaalde mate van verantwoordelijkheidsgevoel. De oudere kinderen 
helpen en begeleiden de jongere kinderen bij bepaalde activiteiten. Dit kan heel klein en 
simpel van aard zijn, maar bevordert wel het verantwoordelijkheidsgevoel. 
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Normen en waarden 
 

Kinderen moeten de kans krijgen om zich waarden en normen, de cultuur van de 
samenleving waarvan zij deel uitmaken, eigen te maken. Het is van belang dat kinderen 
leren om op een passende manier met andere kinderen en volwassenen om te gaan. 

 

De BSO wordt gezien als een aanvulling op de eigen gezinssituatie. Hier kan een kind in 
aanraking komen met andere aspecten en de diversiteit van onze samenleving. 

Het gedrag van andere volwassenen (en dus ook van de pedagogisch medewerkers) speelt 
een belangrijke rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. Door hun reacties ervaren 
kinderen de grenzen van goed of slecht, van anders, van mogen en moeten. 

 

Wij bieden de kinderen o.a. op de volgende manieren kans om zich waarden en normen 
eigen te maken: 

 

Een kind leert respect voor anderen en zijn omgeving te hebben als het zelf met respect 
behandeld wordt. Dit willen wij proberen te bereiken door ons te verplaatsen in het gedrag 
van het kind en door duidelijk met het kind te praten over zijn gedrag. 
We geven als pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk het goede voorbeeld. Dit betekent 
dat de pedagogisch medewerkers ook met respect met elkaar omgaan, en met de kinderen. 
Hierbij hanteren we normaal taalgebruik, en houden we ons aan de regels die gezamenlijk 
afgesproken zijn. Van de kinderen verwachten we ook dat ze zich houden aan de  

(huis-)regels, en dat ze aardig tegen elkaar en de pedagogisch medewerkers doen (dus niet 
schelden, slaan, schoppen e.d.). Ook in het spel gelden bepaalde regels: als je samen 
ergens aan begint, maak je het samen af, samen opruimen als je samen gespeeld hebt. 
 

Naast respect voor anderen vinden wij het belangrijk dat kinderen leren omgaan met 
materialen en de omgeving (wereld) om ons heen. Van de kinderen wordt verwacht dat ze 
voorzichtig omgaan met het speelgoed van de BSO of van de andere kinderen, en dat ze 
met respect omgaan met knutselwerken van andere kinderen. Wij willen kinderen leren met 
zorg om te gaan met de natuur en het milieu. 
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Contacten met ouders 
Wij vinden het erg belangrijk dat de pedagogisch medewerkers en de leidinggevende een 
goed contact met de ouders hebben. De basis hiervoor ligt al bij het intakegesprek, daarom 
zorgen we ook dat we hier de tijd voor nemen. Voor de pedagogisch medewerkers is het 
belangrijk te weten hoe het thuis gegaan is; zij kunnen daar op inspelen. Ook over 
belangrijke veranderingen in de thuissituatie (bijvoorbeeld een broertje of zusje op komst, 
verhuizing, overlijden van familielid, of echtscheiding) worden pedagogisch medewerkers 
graag op de hoogte gebracht, omdat dit vaak voor de kinderen ingrijpende gebeurtenissen 
zijn. Voor ouders is het belangrijk om te weten hoe de dag van hun kind verlopen is. De 
pedagogisch medewerkers proberen hier aan het einde van de dag voldoende tijd voor te 
maken. Informatie kan tijdens de schoolweken uitgewisseld worden wanneer ouders hun 
kind komen halen. 

Met regelmaat wordt er een thema-avond gehouden voor alle ouders en kinderen die 
de buitenschoolse opvang bezoeken. Doel van deze avond is gezellig samenzijn, en aan 
ouders te laten zien wat de kinderen zoal doen tijdens de dagen dat ze op de BSO zijn. 

Oudercommissie 

De taak van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de ouders. 
Minimaal twee en maximaal vijf ouders van kinderen die op de BSO geplaatst zijn, maken 
deel uit van de oudercommissie. De oudercommissie: 
- denkt mee over het pedagogisch beleid van de BSO, 
- kan, gevraagd of ongevraagd, advies geven aan de leiding of de directie 
- heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar heeft een verzwaard adviesrecht op diverse 
punten. 

 


