
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSO Bikkel 

Versie augustus 2022 



In dit pedagogisch werkplan lees je de aanvulling op het algemeen pedagogisch beleid van locatie 

BSO Bikkel.  

Aantal kindplaatsen en opvanggroepen 

Opvanggroepen: 

Naam groep Leeftijdsopbouw groep Maximale groepsgrootte 

Bikkel VSO 4-13 jaar 22 
Bikkel VSO 2 4-13 jaar 22 
Kanjers 4 tot ruim 7 jaar 22 
Spetters 4 tot ruim 7 jaar 22 
Flitsers 4 tot ruim 7 jaar 11 
Bikkels 7-13 jaar 24 
Binkies 7-13 jaar 12 
Vakantieopvang 
Bikkels/Binkies 

7-13 jaar 24 

Vakantieopvang 
Kanjers/Spetters/Flitsers 

4-13 jaar 22 

Vakantieopvang 
Kanjers/Spetters/Flitsers 2 

4-13 jaar 22 

Totaal aantal kindplaatsen in 
gebruik: 

 VSO: 44 
BSO: 91 
Vakantieopvang: 68 

 

Totaal aantal kindplaatsen in LRK: 98 

Verlaten van de stamgroep 

Kinderen starten in de basisgroep. Uitzondering hierop is als groepen samengevoegd worden op 

gezette momenten, dan starten kinderen in de groep waarmee ze zijn samengevoegd. 

De BSO kenmerkt zich doordat kinderen keuzes kunnen maken in hun vrije tijdsbesteding. Op 

verschillende plaatsen in het gebouw kunnen kinderen aan de slag. Vaak onder begeleiding of in de 

buurt of het zicht van een pedagogisch professional. Met de oudste kinderen, de Bikkels en Binkies, 

worden ook afspraken gemaakt over het zelfstandig spelen. Daarbij geven wij kinderen een stukje 

verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Op deze manier kunnen ze leren dit te nemen. Uiteraard 

wordt dit door de pedagogisch professionals goed begeleid. 

Wij maken geen uitstapjes bij de BSO met meer dan 30 kinderen. 

Op vaste momenten voegen wij groepen samen (enkel als de maximale groepsgrootte niet wordt 

overschreden):  

- Dinsdag: Bikkels en Binkies samen vanaf 17.00 uur  

- Maandag, dinsdag en donderdag: Bikkels, Binkies, Kanjers, Spetters en Flitsers vanaf 17.30 uur  

- Woensdagmiddag: voegen alle groepen samen bij Kanjers  

- Vrijdag: de gehele dag voegen alle groepen samen bij Kanjers 

Hoewel er voor de BSO geen vaste gezichtencriterium geldt, werken wij wel met een vast team van 

pedagogisch professionals per groep. Dit biedt continuïteit en vertrouwen. 

 



De ruimtes waar we bij de BSO gebruik van maken:  

- Basisgroepen van de Kanjers, Spetters, Flitsers, Bikkels en Binkies 

- Kleine en grote gymzaal  

- Kleuterspeelplaats en grote speelplaats  

- Bibliotheek op school  

Dagritme van de groep 

In hoofdlijnen zien de dagritmes van onze groepen er als volgt uit:  

VSO  

- Kinderen worden gebracht, korte overdracht, vrij spel 

 - Om 8.15 uur worden de kinderen uit Middelbeers naar het schoolplein gebracht en neemt de 

pleinwacht het over. Kinderen uit Oostelbeers worden naar school gebracht door een pp’er. 

Kanjers, Spetters, Flitsers, Bikkels, Binkies  

- Na schooltijd komen kinderen naar de basisgroep. We eten fruit/groenten en drinken water/thee. 

Er wordt verteld wat het aanbod is in de middag vanuit de BSO.  

- Buiten spelen (bij slecht weer blijven we binnen)  

- Kinderen maken de keuze wat ze willen doen: vrij spel, aansluiten bij activiteit vanuit de BSO, buiten 

spelen, naar de gymzaal  

- Eet- en drinkmoment  

- Kinderen maken de keuze wat ze willen doen: vrij spel, aansluiten bij activiteit vanuit de BSO, buiten 

spelen, naar de gymzaal  

- Vanaf 17.30 uur worden alle groepen samengevoegd bij de Kanjers 

Observeren en signaleren 

Alle kinderen zijn bij de pp’ers in beeld. In de basis wordt geen observatiesysteem gebruikt bij de BSO 

omdat de ontwikkeling van kinderen op school in beeld gebracht wordt. De BSO-kinderen zijn wel 

allemaal in beeld bij de pp’ers. Als er signalen zijn, worden deze opgepakt met het kind en ouder. 

Indien nodig wordt het ondersteuningsteam erbij betrokken. 

Ondersteuningsteam 

In Middelbeers bestaat het ondersteuningsteam uit de manager en pedagogisch coach. Indien 

wenselijk of nodig, worden met toestemming van ouders externen uitgenodigd. Bij de BSO is dit 

logischerwijs al snel de leerkracht, IB’er, directeur. Daarnaast kunnen ook de jeugdverpleegkundige, 

jeugdhulpverlener van WIJzer, logopedist etc. ingeschakeld worden. 

Doorgaande ontwikkelingslijn met onderwijs 

Samen met basisschool de Beerze vormen we een kindcentrum. Op dit moment nog op aparte 

locaties, in de toekomst komt er één gebouw. De samenwerking met onderwijs bevindt zich op dit 

moment nog in de beginfase. Professionals leren elkaar en het werkveld van de ander kennen. 

Daarnaast trekken we samen op in gezamenlijke onderwerpen zoals het kindvolgsysteem en visie. 

Hierin zit een stijgende lijn. Stap voor stap doen we zo veel mogelijk in gezamenlijkheid. Bij de BSO 

weten de pp’ers en leerkrachten elkaar te vinden als er bijvoorbeeld bespreekpunten zijn over een 

kind. We hopen de samenwerking de komende jaren verder uit te breiden. 

Pedagogisch beleidsmedewerker/ -coach 

Aantal FTE op 1-1-2022: 11,8  



Uren beleidsmedewerker Uren pedagogisch coach 
(coaching on the job + individuele 
coaching) 

KDV+BSO 
100 uur 

KDV+BSO 
104 uur coaching on the job + 57 uur 
beschikbaar voor individuele coaching 

We werken met één team dat werkzaam is bij het KDV en de BSO. Daarom kiezen we ervoor om geen 

onderscheid te maken in het KDV en de BSO bij de berekening hiervan. 

Vrijwilligers en stagiaires 

Er zijn 2 stagiaires aanwezig op locatie; een derdejaars ROC-student bij en een tweedejaars Summa 

College student die een BBL-opleiding volgt. 

Daarnaast werken we met één vrijwilliger, met als taak het vervoer van BSO-kinderen. De vrijwilliger 

wordt aangestuurd door de manager en heeft een vaste pedagogisch medewerker als 

aanspreekpunt. 

Half uurs- en drie uursregeling 

In reguliere weken wijken we op de volgende momenten af van de BRK: 

- Kanjers: maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.45-15.15 uur i.v.m. het ophalen van de 

kinderen in Oostelbeers. 

- Spetters: dinsdag tussen 16.15-16.30 uur i.v.m. het wegbrengen van kinderen naar 

voetbaltraining.  i.v.m. het ophalen van de kinderen in Oostelbeers. De Spetters i.v.m. het 

wegbrengen van de kinderen naar voetbaltraining op dinsdag. De overige groepen wijken 

niet af van de BKR. 

In de vakantieweken en tijdens studiedagen wijken we mogelijk op de volgende momenten af: 

 Afwijking BKR ochtend Afwijking BKR tussen de 
middag 

Afwijking BKR avond 

Maandag Tussen 07.30-08.00 uur Tussen 12.30-14.30 uur Tussen 17.00-17.30 uur 

Dinsdag Tussen 07.30-08.00 uur Tussen 12.30-14.30 uur Tussen 17.00-17.30 uur 

Woensdag Tussen 07.30-08.00 uur Tussen 12.30-14.30 uur Tussen 17.00-17.30 uur 

Donderdag Tussen 07.30-08.00 uur Tussen 12.30-14.30 uur Tussen 17.00-17.30 uur 

Vrijdag Tussen 07.30-08.00 uur Tussen 12.30-14.30 uur Tussen 17.00-17.30 uur 

 

Bij de VSO wijken we niet af. 

 

Partnerschap met ouders 

Onderstaande zaken ondernemen wij binnen de thema’s om partnerschap met ouders en 

ouderbetrokkenheid te bevorderen:  

Vanaf de start van de opvang, vinden wij het belangrijk om ouders als partners te zien. We investeren 

veel tijd in de band met ouders, we doen het namelijk samen voor het kind. De dagelijkse overdracht 

is erg waardevol. Zeker omdat je bij de buitenschoolse opvang niet altijd twee overdrachtsmomenten 

met ouders hebt. Daarnaast werken we met een ouderportaal dat het contact met ouders op een 

laagdrempelige manier vergemakkelijkt. Daarin kunnen zowel ouders als pedagogisch professionals 

berichten en foto’s versturen, worden nieuwsbrieven verstuurd.  

Zo krijgen ouders bij de rondleiding een locatiegids mee. Daarin staat alle informatie die gegeven is 

tijdens de rondleiding, kort op een rij. Bij de intake ontvangt een ouder een ‘welkom bij …’ flyer. 

Daarin staat informatie over de groep en wie de vaste medewerkers van deze groep zijn. Naast het 

ouderportaal, gebruiken we meer digitale middelen om met ouders en/of geïnteresseerden te 



communiceren. Op onze website staat informatie over onze opvang. Deze is vooral bedoeld voor 

nieuwe ouders. Facebook geeft ons de gelegenheid om, volgens de AVG-richtlijnen, geïnteresseerden 

een kijkje te geven in onze keuken.  

Ten slotte organiseren we jaarlijks een ouderavond waarbij we workshops/thema’s aanbieden die op 

dat moment leven onder ouders. 


