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Pedagogisch werkplan Sport BSO Weidevenne 
Savannestraat 51 - 1448 WB  Purmerend  
Operationeel manager Anneke van Smirren - 06-51984233 
 

Over het pedagogisch werkplan 
Onze algemene werkwijze is gebaseerd op het pedagogisch beleid 4-12 jaar van Kinderopvang 
Purmerend. Dit beleid is leidend in de werkwijze van al onze BSO locaties. U kunt dit beleid inzien op 
www.kinderopvangpurmerend.nl. Dit beleid hebben we voor onze locatie vertaald in dit pedagogisch 
werkplan. Hierin leest u hoe wij op Sport BSO Weidevenne dagelijks te werk gaan en hoe ons 
pedagogisch handelen er in de praktijk uit ziet. 

 
1. Omvang en samenstelling van de sport BSO 
 
Op de Sport BSO is per dag plaats voor maximaal 40 kinderen van 8 jaar en ouder. De Sport BSO is 
alle dagen open behalve op woensdag. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00-18.30 
uur. Tijdens vakanties is de Sport BSO voorlopig nog gesloten. 
 
Voorschoolse opvang en opvang op studiedagen vindt tot de ingangstijd van het SPORT BSO 
contract (tussen 14:00 en 15:30) plaats op de BSO locatie waar de school aan gekoppeld is. 
 

School Gekoppelde BSO 

Weide Hooiberg 

Nieuwe Wereld Blokhut 

Marimba Blokhut 

Oeboentoe Anansi 

Kawama Anansi 

Kompoelan Spetters 

Plankier Hooiberg 

 

Basisgroepen 
Ieder kind maakt deel uit van een vaste basisgroep. We hebben twee basisgroepen: Deze zitten 
samen in één ruimte.  
 

Naam groep Leeftijd kinderen Maximaal aantal kinderen per dag 

Groep 1 8-12 jaar 20 

Groep 2 8-12 jaar 20 

 
Ieder kind heeft een mentor met wie  u belangrijke informatie over uw kind kan bespreken, los van de 
gewone contactmomenten die u met alle andere medewerkers heeft. 
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Samenvoegen van groepen 
 
Structureel samenvoegen 
Indien het maximaal toegestane aantal van 20 kinderen per groep het toelaat worden tijdens de 
reguliere schoolweken aan het einde van de dag  vanaf 17.30 uur de twee basisgroepen 
samengevoegd waarbij van elke groep minimaal één vaste medewerker aanwezig is.   
 
In de vakanties zijn wij voorlopig nog niet open, of als het kind aantal dit toelaat, 1 of 2 dagen 
geopend.  
Tijdens vakanties worden de twee groepen altijd samengevoegd wanneer het totaal aantal kinderen 
van twee samengevoegde groepen niet boven het maximaal toegestane aantal van 20 kinderen 
uitkomt. In ieder geval worden de twee groepen samengevoegd aan het begin van de dag van 07.00-
09.00 uur en aan het einde van de dag van 17.30-18.30 uur. 
 
Na samenvoeging zal niet worden afgeweken van de pedagogisch medewerker - kind ratio en zullen 
wij ons houden aan de regels die gesteld zijn rondom groepsgrootte.  
 
Incidenteel samenvoegen 
Het kan voorkomen dat er op een dag (bijvoorbeeld door ziekte van kinderen) veel kinderen afwezig 
zijn. Wij voegen de twee groepen dan samen wanneer het totaal aantal kinderen van twee 
samengevoegde groepen niet boven het maximaal van 20 kinderen uitkomt. De ouders worden 
hierover op de dag zelf geïnformeerd via het digitale ouderportaal of in de mondelinge overdracht door 
de pedagogisch medewerkers . 
 
Voor de flexibiliteit binnen onze kinderopvang maken wij gebruik van de ‘drieuursegeling’. 
Door deze regeling is het mogelijk om drie uur per dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten 
in te zetten, dan volgens de beroepskrachtratio is vereist. Dit is van toepassing als de BSO de gehele 
dag geopend is. Wij zullen gebruik maken van deze uren tussen 8:00 en 8:45, tussen 12:30 en 14:00 
en tussen 16:45 tot 17:30. 
 

 

Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel 
Gedurende openingstijden zijn altijd minimaal twee volwassenen aanwezig. Dat betekent dat als 

conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht aanwezig is, ondersteuning van deze 

beroepskracht door een andere volwassene in alle gevallen, dus ook bij calamiteiten, gegarandeerd 

is. Elke basisgroep wordt begeleid door vaste pedagogisch medewerkers met een aanvullende 

sportopleiding of training op dit gebied. Hierbij hanteren wij een verhouding van maximaal 10 kinderen 

per pedagogisch medewerker. Daarnaast hebben we regelmatig een stagiaire SPW3 of SPW4 die de 

pedagogisch medewerkers boventallig (dus als extra kracht) ondersteunt in hun taken. 

 

Kinderopvang Purmerend beschikt over een eigen invalpool van gekwalificeerde invalkrachten.  
Wanneer een pedagogisch medewerker uitvalt, wordt hij/zij vervangen door (bij voorkeur) een vaste 
invalkracht. De invalkracht stelt zich bij aanvang van haar dienst voor aan de kinderen. Aan het eind 
van de dag stelt zij zich voor aan de ouders en informeert hen over het verloop van de dag en het 
welzijn van hun kind.  
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2. Dagindeling 
 
Op de Sport BSO worden kinderen opgevangen van verschillende scholen uit de wijk Weidevenne. 
Vanaf 14.00 tot 15.30 uur worden de kinderen van school naar de sport BSO gebracht door een 
pedagogisch medewerker.  
Onze pedagogisch medewerkers zijn voor iedereen duidelijk zichtbaar. Zij dragen sportkleding  
voorzien van het Kinderopvang Purmerend logo. Vóór vertrek naar de Sport BSO controleren zij of alle 
kinderen daadwerkelijk aanwezig zijn. Wanneer een kind niet aanwezig is, nemen zij passende 
maatregelen om er achter te komen wat er aan de hand is. Zo nodig nemen zij contact op met de 
ouders.   
 
Wij werken volgens een vast dagritme. Een belangrijk onderdeel daarin zijn de eet- en 
drinkmomenten. Die zien wij als een sociaal groepsgebeuren; een gezellig rustpunt wanneer de 
kinderen uit school komen. Dit vindt altijd plaats in de eigen basisgroep. We zien het ook als een 
waardevol moment waarbij kinderen hun verhaal aan anderen kwijt kunnen en ervaringen kunnen 
delen. Tijdens de activiteiten en vrij spel momenten mengen de kinderen uit de verschillende 
basisgroepen zich met elkaar. 
Natuurlijk is er ruimte voor spontane gebeurtenissen, afhankelijk van de behoefte van de kinderen. Op 
reguliere schooldagen ziet de dagindeling er als volgt uit. 

 
14:00 – 16:00  De kinderen van verschillende scholen komen aan bij de BSO. Er is een eet- en 

drinkmoment. Daarna mogen zij vrij spelen. 
16:00 – 17.15  De kinderen zijn bezig met de sportactiviteiten.  
17:30 – 18:30 Er is een eet- en drink moment en vervolgens ruimte voor vrij spel. 
 
Tijdens schoolvrije dagen, dus alle vakantie- en margedagen, zijn wij voorlopig nog gesloten, of als 

het kind aantal het toelaat 1 of twee dagen geopend. 
Wij hanteren dan een aangepast programma, waarin boeiende en afwisselende activiteiten centraal  
staan. Globaal ziet de dag er als volgt uit: 
 
7:00   -   9:30 Binnenkomst/vrij spelen 
9:30   -  9:45 Eten en drinken 
9:45   -  12:00 Buiten spelen/vrij spel/activiteiten aanbod 
12:00 - 12:30 Lunch (die door ons wordt verzorgd) 
12:30 - 14:00 Buiten spelen/vrij spel/activiteiten aanbod 
15:30 - 16:00 Drinken, daarna vrij spel/activiteiten aanbod 
16:00 -  17:00 Vrij spel/activiteit 
17:00 - 18:30 Vrij spel en de kinderen worden opgehaald. 
 

Opendeurenbeleid 
Wij hanteren een opendeurenbeleid, wat inhoudt dat we verschillende activiteiten aanbieden waaruit 
kinderen een keuze kunnen maken. Activiteiten kunnen binnen en buiten plaats vinden en kinderen 
kiezen een activiteiten naar eigen behoefte. Uiteraard kunnen we activiteiten ook ter plekken 
aanpassen, wanneer kinderen aangeven graag een andere activiteit te willen doen. 
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Gezonde voeding en voldoende bewegen 
Wij hechten veel belang aan gezonde voeding en voldoende beweging. We hebben samen met een 

diëtiste een speciaal voedingsbeleid dat er op gericht is kinderen van jongs af aan te wennen aan een 

gezond eetpatroon. Wij gaan uit van de Schijf van vijf. Daarbij is ons credo: niet te vet, niet te zoet, 

niet te zout en niet frituren. De lunches tijdens de vakanties bestaan uit tarwe- en volkorenproducten, 

magere zuivel en broodbeleg en als drinken bij voorkeur water en thee zonder suiker. 

Kinderen die sporten en bewegen voelen zich gezonder, fitter, sterker en leren spelenderwijs tal van 

vaardigheden. Het is belangrijk voor de algemene en motorische ontwikkeling van jonge kinderen. 

Bewegen draagt ook bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling:  kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen, 

doen vaker aan zelfreflectie, leren samenwerken en om te gaan met winst en verlies. Bovendien wordt 

het risico op het ontstaan van ziekten zoals diabetes, overgewicht en depressie voorkomen. Kinderen 

die op jonge leeftijd voldoende sporten en bewegen, zijn ook op latere leeftijd vaker actief. Derhalve 

besteden wij in ons activiteitenprogramma veel aandacht aan sporten en bewegen.  

 

3. Pedagogisch beleid 
 
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar de Sport BSO komen. Zij moeten zich niet 
alleen veilig, beschermd en welkom voelen, maar ook de mogelijkheid krijgen zichzelf te kunnen 
ontplooien op een manier die bij hen past. Om dit te kunnen waarborgen is onze interactie met de 
kinderen gebaseerd op het pedagogisch beleid 4-12 jaar van Kinderopvang Purmerend en op de vier 
basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven. Door deze combinatie ontstaat een optimaal 
pedagogisch klimaat waarin ieder kind zichzelf kan zijn en tegelijkertijd vanuit een veilige basis de 
mogelijkheid krijgt zichzelf te ontwikkelen op allerlei gebieden.  
In de praktijk besteden wij op de volgende manier aandacht aan de volgende aspecten. 
 
Wij bieden elk kind emotionele veiligheid door: 

 tijd vrij te maken voor een kind en op deze manier aandacht te geven; 

 naar het kind te luisteren en in te spelen op de individuele behoefte. 
 
Wij stimuleren de ontwikkeling van persoonlijke competenties door kinderen: 

 uit te dagen nieuwe vormen van sport, spel en activiteiten te ervaren; 

 keuze vrijheid te geven in wat hij/zij voor activiteiten wil doen op de Sport BSO 
 

Wij stimuleren de ontwikkeling van sociale competenties door: 

 het organiseren verschillende groepsgerichte activiteiten; 

 kinderen leren kennis maken met winst en verliest in spelvormen, waardoor er respect en begrip 
ontstaat. 

 
Wij bieden de kinderen de gelegenheid om zich normen en waarden eigen te maken. Daarom 
hebben we aantal afspraken met elkaar gemaakt:  
 
Hoe gaan we met elkaar om: 

 Wij spelen gezellig met elkaar. Iedereen mag meedoen met spelen. 

 Wij zijn eerlijk. Bij ruzie praten we het met elkaar uit. 
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Binnen en buiten spelen:  

 Gebruik speelgoed waarvoor het gemaakt is. Doe voorzichtig met de spullen. 

 Als je klaar bent met spelen, ruim je zelf het speelgoed op. 

 Binnen lopen, buiten rennen.  
 
Eten en drinken:  

 Mond leeg eten voordat je praat.  

 Wil je van tafel, vraag dit dan even. We ruimen samen de tafel af en stapelen de bekers en 
stoelen. 

 
Hygiëne:  

 Hand voor je mond tijdens het niezen en hoesten en daarna je handen wassen. 

 WC doortrekken en handen wassen.  
 
De pedagogisch medewerkers kunnen voor ondersteuning altijd terecht bij de operationeel manager 
en één van onze pedagogisch coaches. De coaches bezoeken regelmatig de verschillende locaties en 
worden ingeschakeld bij pedagogische vraagstukken. Indien nodig voeren ze gesprekken met ouders. 
Eventueel worden de ouders doorverwezen naar een andere passende instantie.  
 

4. Activiteiten en spelmateriaal 
Wij bieden een divers aanbod aan (sport) activiteiten, zodat kinderen de mogelijkheid krijgen om 

verschillende competenties te ontwikkelen. Daarnaast maken we gebruik van diverse materialen 

gericht op sport.  

 

Onze visie is dat kinderen die sporten en bewegen zich gezonder, fitter en sterker voelen en 

spelenderwijs tal van vaardigheden leren. Sporten en bewegen is belangrijk voor de algemene en 

motorische ontwikkeling van jonge kinderen. Bewegen draagt ook bij aan de sociaal emotionele 

ontwikkeling:  kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen, doen vaker aan zelfreflectie, leren samenwerken 

en om te gaan met winst en verlies. Bovendien wordt het risico op het ontstaan van ziekten zoals 

diabetes, overgewicht en depressie voorkomen. Kinderen die op jonge leeftijd voldoende sporten en 

bewegen, zijn ook op latere leeftijd vaker actief. Sport BSO Weidevenne biedt hiervoor volop 

gelegenheid. Elke dag bieden wij sport- en bewegingsactiviteiten aan  in ons activiteitenprogramma. 

Omdat op onze opvang alleen kinderen zitten van 8 jaar en ouder hanteren wij een speciaal 8+-beleid. 
Wij organiseren twee keer per jaar een kind vergadering, waarin de kinderen hun wensen en   
ideeën kunnen inbrengen over bijvoorbeeld aanschaf van spelmateriaal en speelgoed en de 
activiteiten die georganiseerd moeten worden.  Zij krijgen ook de gelegenheid om zelfstandig buiten te 
spelen of met elkaar te chillen in een eigen hoek.  
 

 
Binnenruimte   

De binnenruimte wordt gebruikt tijdens de eet- en drinkmomenten. Er zijn ook kasten met spelletjes en 

knutselmateriaal aanwezig, waarmee gespeeld kan worden. Er is een voetbaltafel en een poolbiljart. 

 

 

Buitenruimte  

We maken gebruik van een grasveld van de sportvereniging en een kunstgras gedeelte met daarop 

een voetbalkooi. Uiteraard is er voor diverse sport en spel activiteiten materiaal aanwezig. 
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5. Doelen voor het komende jaar 
 
Elk jaar stellen wij in overleg met onze medewerkers vast waar wij het komende jaar extra aandacht 
aan zullen besteden. Voor 2017 zijn dit onze speerpunten: 

 Kinderparticipatie toepassen d.m.v. opstellen van een kinderraad. 

 Opbouwen en intensiveren van de contacten met de ouders. 

 Evalueren of de Sport BSO voldoet aan de verwachtingen van de ouders en kinderen. 
 
 
 
 
 


