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1. Algemeen  

1.1 Inleiding  
De visie van kinderopvang Broer Konijn staat centraal in het 
pedagogisch beleid. Deze visie geeft aan met welke instelling de 
kinderen worden opgevangen. De visie is verder uitgewerkt in een 
aantal doelstellingen, welke weer zijn vertaald in het beleid op diverse 
terreinen. Dit beleid geeft aan hoe wij de doelen willen bereiken. In de 
maatschappij veranderen steeds weer de ideeën over kinderopvang 
en de rol van naschoolse opvang. Kinderopvang Broer Konijn wil op deze ontwikkelingen 
blijven inspelen. Daarom is het pedagogisch beleid geen statisch plan, maar moet het 
regelmatig worden doorgelicht om te kijken of zich veranderingen voordoen die leiden tot 
veranderingen in het beleid. 
  

1.2. Visie en doelstelling  
 Visie           
BSO Wolfje is voor de kinderen die in groep 1 en 2 zitten, BSO Midas is voor 
de kinderen vanaf groep 3. De BSO is gevestigd in twee kleinschalige locaties 
in Koedijk. Bij onze BSO houdt het team de kwaliteit hoog door uiting te geven 
aan een persoonlijke benadering. Een flexibele, open en betrokken houding in 
een veilige omgeving. Onze doelstelling is dan ook om een veilige en 
vertrouwde opvang te creëren, waar de kinderen die bij Midas en Wolfje 
binnen stappen, zich prettig, veilig en welkom voelen. Door de indeling en 
kleurkeuze binnen het gebouw proberen wij een ruimte te scheppen die wordt 
omschreven als warm en sfeervol. De BSO's Midas en Wolfje staan midden in 
een dorp. Het dorpse gevoel willen wij dan ook doorvoeren binnen ons bewust kleinschalig 
gehouden opvang. De kinderen kennen de omgeving en de omgeving kent de kinderen. Dit 
leidt wederzijds tot een stuk betrokkenheid en vertrouwen. 
 
Doelstelling 
BSO Midas en Wolfje stellen zich tot doel: 
� kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 12 jaar, die geen medische en/of 

therapeutische begeleiding nodig hebben, een omgeving aan te bieden, 
waarbinnen zij tot op zekere hoogte net als thuis kunnen doen waar ze zin in 
hebben. Ze zijn ten slotte al de hele dag op school met veel dingen bezig geweest; 

� ouders de zekerheid te geven dat hun kinderen op een verantwoorde wijze worden 
opgehaald, verzorgd en begeleid; 

� een situatie te creëren waarin het kind zich veilig en geaccepteerd voelt en waarin 
het zich in een eigen tempo kan ontwikkelen;  

� ouders zich betrokken te laten voelen bij het wel en wee van hun kind bij BSO 
Midas en Wolfje. 

� de opvoeding thuis en in de BSO zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. 
Hierbij rekening houdend met de groeiende zelfstandigheid van kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Versie: januari 2015  

2. Ontplooiing van het kind  
Kinderen worden geboren met een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. Elk kind 
ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, op zijn eigen wijze en naar zijn eigen behoeften. 
Om je optimaal te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig mens die voor zichzelf kan zorgen 
is het nodig dat je als kind met vertrouwen de wereld tegemoet kan treden, je veilig kan 
voelen om op onderzoek uit te gaan en de kans krijgt om dingen uit te proberen. 
 
Als kind betekent spelen plezier hebben, spelen betekent leren maar toch even goed lekker 
kind kunnen zijn. Stimulans en ondersteuning van de kinderen onderling en de volwassenen 
om hen heen zijn hierbij basisvoorwaarden. 

2.1. De pedagogisch medewerker gaat in haar benadering naar de kinderen uit van de 
volgende uitgangspunten: 
� het kind het gevoel geven dat het gewaardeerd en gerespecteerd wordt om wie het 

is; 
� door op een positieve manier het kind te benaderen, proberen de eigenwaarde van 

het kind op te bouwen; 
� het kind op alle gebieden stimuleren en ondersteunen in zijn ontwikkeling. Lees 

meer hierover bij punt 2.4; 
� het kind wordt geprikkeld dingen uit te proberen. Daarbij krijgt het ook de ruimte om 

fouten te maken en de gelegenheid om naar nieuwe oplossingen te zoeken; 
� het kind de mogelijkheid geven zich als individu binnen de groep te ontwikkelen. 

 

2.2. Hoe geeft een pedagogisch medewerker dit vorm? 
De pedagogisch medewerker speelt een grote rol in de ontwikkelingsmogelijkheden van het 
kind. Zij biedt als volwassene de mogelijkheid en uitdaging aan het kind om zich in meer of 
mindere mate te ontplooien, om zo zijn/haar eigen weg te vinden binnen Midas en Wolfje 
maar ook in de verdere samenleving. De pedagogisch medewerker bewaakt de veiligheid en 
zal steeds meer samen met de kinderen werken aan een prettige sfeer binnen de groep. De 
signalen van het individuele kind worden besproken met de naaste collega’s en de ouders, 
wat van invloed kan zijn op de begeleiding van het betreffende kind.   
 
Buiten de professionele houding van de pedagogisch medewerker betekent dit naast de 
verzorging en begeleiding van de kinderen, plezier maken met de kinderen, enthousiast en 
vernieuwend zijn, plezier in het werk hebben en dit uitstralen. 
Naast dit alles heeft de pedagogisch medewerker een voorbeeldfunctie. Kinderen imiteren 
de volwassenen waar ze mee omgaan. 

 

2.2.1. Pedagogisch medewerker en normen en 
waarden  
De pedagogisch medewerker dient zich bewust te zijn 
van haar eigen normen en waarden en staat open 
voor de normen en waarden van anderen (en andere 
culturen). Daarbij is de pedagogisch medewerker zich 
ook bewust van de normen en waarden binnen Midas 
en Wolfje. Lees hierover meer bij groepsregels op blz. 
7. 
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2.2.2. Pedagogisch medewerker en veiligheid en vertrouwen  
Door een uitdagende binnen- en buitenruimte te creëren wordt er een basis voor veiligheid 
en vertrouwen gelegd. De pedagogisch medewerker benadert de kinderen op een positieve 
manier en is consequent in haar handelen, om zo te streven naar het opbouwen van een 
vertrouwensband. Kinderen krijgen de gelegenheid om dingen uit te proberen waarbij de 
pedagogisch medewerker de grenzen blijft bewaken en de kinderen stimuleert daar waar 
nodig is. 

2.2.3. Pedagogisch medewerker en een signalerende functie 
Hiervoor moet zij zich in kunnen leven in de belevingswereld van het kind en kennis hebben 
van de ontwikkelingsfasen waarin het kind zich bevindt. Heel praktisch komt het er op neer 
dat de pedagogisch medewerker bij alles wat ze doet zich afvraagt of een kind zich goed 
voelt bij de manier waarop zij haar dagelijks werk doet. Deze ervaring wordt besproken met 
de naaste collega’s en tijdens de overdracht naar de ouders. 

2.2.4. Pedagogisch medewerker en stimuleren en ondersteunen 
Door de keuze van verschillend speel- en 
spelmateriaal en het aanbod aan diverse 
verschillende activiteiten probeert de 
pedagogisch medewerker de kinderen zoveel 
mogelijk te stimuleren en te ondersteunen 
om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De 
pedagogisch medewerker speelt in op dat 
wat leeft bij de kinderen, maar laat ze zelf 
kiezen in wat ze gaan doen. De pedagogisch 
medewerker laat kinderen zelf dingen 
uitproberen en als het fout gaat dan kunnen 
ze samen zoeken naar een andere 
oplossing. 
 

2.3. Veiligheid  
Nadere informatie over het onderwerp veiligheid staat apart beschreven en is bij 
kinderopvang Broer Konijn in te kijken. (Document: RI & E veiligheidsmanagement: 
veiligheidsverslag). 

2.4. Uitbreiding zelfstandigheid 
Een kind dat ouder wordt wil graag meer bewegingsvrijheid hebben. Wij vinden dat ook 
belangrijk en voor een gezonde ontwikkeling zijn telkens kleine stapjes naar meer 
zelfstandigheid noodzakelijk. De uitbreiding van bewegingsvrijheid van het kind gaat in 
overleg en met instemming van de ouder.  
Hiervoor hebben wij een plan opgesteld waarin wij stapsgewijs voorstellen doen. De ouder 
kan hierin zien aan welke vrijheden wij denken. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om 
overleg met de pedagogisch medewerker hierover te hebben. 
De stappen zoals wij ze hebben uitgezet zijn als volgt: 
� Stap 1: Het kind start in groep 3 en mag vanaf nu bij Midas spelen. De ouders 

ontvangen van ons het zelfstandigheidsplan. 
� Stap 2: Het kind gaat naar groep 5 we kijken samen naar welke uitbreidingen het kind 

aan kan.  
� Stap 3: Het kind start in groep 6. Nu is het moment om te overleggen of het kind toe 

is tot de laatste stap in ons zelfstandigheidsplan. 
 
Indien de ouder akkoord gaat met de gemaakte voorstellen vragen wij dit formulier te 
ondertekenen.  
 
 



 

Versie: januari 2015  

 
 
 
 

3. Dagindeling 

3.1. Wennen 
De kinderen die van de dagopvang overgaan naar Wolfje komen in de maand vóór het 
starten minimaal 3 keer wennen bij Wolfje. Hierdoor leren ze de pedagogisch medewerkers 
kennen, wat maakt dat de overgang gemakkelijker gaat. Kinderen die van buiten Broer 
Konijn komen, komen minimaal eenmaal langs met hun ouders voor aanvang van de opvang 
voor een kennismakingsgesprek.  
Tijdens dit gesprek legt de pedagogisch medewerker het reilen en zeilen binnen de BSO uit 
en krijgt de ouder de gelegenheid om vragen te stellen en de bijzonderheden van het kind te 
bespreken. 

3.2. Dagritme 
Voorschoolse opvang 
Vanaf 7.30 bieden wij bij de Midas locatie bij de Zandloper voorschoolse opvang aan.  
De kinderen worden daar door onze pedagogisch medewerkster opgevangen en naar school 
gebracht.  
De kinderen van groep 1 t/m 3 worden door ons in de klas gebracht. Bij de oudere kinderen 
lopen we ook mee naar de klassen. 
Op woensdag worden de kinderen ’s morgens bij gebruik van vso bij Wolfje opgevangen en 
woensdagmiddag spelen alle kinderen bij Midas Wolf. 
 
Naschoolse opvang 
Als alle kinderen binnen zijn wordt er gezamenlijk aan tafel limonade gedronken en fruit 
gegeten. Er wordt met elkaar de dag doorgenomen en eventuele activiteiten worden 
aangeboden. Het kind kan vervolgens zelf aangeven wat het wil gaan doen. 

3.3. Huiskamer gevoel 
De ruimtes van Midas en Wolfje zijn bewust ingericht op een huiselijke manier. We streven 
ernaar dat de kinderen zich thuis voelen. Er staat o.a. een bank, een luie stoel en er zijn 
hoekjes waar een kind zich wat terug kan trekken. De inrichting en het speelgoed zijn 
aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Vanuit de groepsruimte kunnen de kinderen 
lekker naar buiten om te spelen in de tuin of op de speelplaats. 

3.4. Buiten spelen 
Bij Wolfje is een prachtige tuin met een natuurlijke aanleg waar de kinderen heerlijk kunnen 
rennen en spelen of bv. rustig in de zandbak spelen. Bij Midas zijn er de schoolpleinen en 
aangrenzend een grasveld. De pedagogisch medewerker gaan regelmatig naar buiten met 
de kinderen. De natuur en beleving daarvan vinden we belangrijk, de kinderen leren al op 
jonge leeftijd dat de natuur vol verrassingen en uitdagingen zit. Wij denken dat 
natuureducatie op jonge leeftijd ertoe zal bijdragen dat de kinderen later ook meer interesse 
en respect voor de natuur zullen hebben. We gaan ook regelmatig naar de speeltuin in 

Koedijk. Een kleinschalige, veilige buurtspeeltuin met 
een afwisselend scala aan mogelijkheden voor klein en 
groot! 

3.5. Vakantie opvang 
In de vakantieperiode kunnen de kinderen hele dagen 
bij Midas en Wolfje komen spelen. De pedagogisch 
medewerkers bedenken vooraf een programma voor 
de dag; o.a. afhankelijk van het aantal kinderen, de 



 

Versie: januari 2015  

leeftijd en bijvoorbeeld het weer. Als blijkt dat de kinderen bijvoorbeeld te moe zijn of als er 
een andere reden is om af te wijken van het programma is dat geen probleem. Het belang 
van de kinderen staat uiteraard voorop. In het programma is aandacht voor buiten zijn, 
creatief zijn, kokkerellen, uitstapjes, maar vooral ontspanning en lol maken.  
De dag begint meestal met een gesprekje over hoe het met iedereen gaat en een voorstel 
voor de activiteiten voor die dag. Deze uitstapjes vinden meestal plaats in de directe 
omgeving van Midas en Wolfje, bv. naar de Lidl, naar de speeltuin. Wij kiezen ervoor om 
zoveel mogelijk in de directe woonomgeving van de kinderen te blijven zodat het vertrouwd 
en veilig aanvoelt en het kind zich thuis voelt. Soms gaan we wat verder weg, bv. naar de 
Goudvis, het Geestmerambacht of naar het Zandspoor. 
 

3.6. Eten en drinken 
Omdat de kinderen pas na schooltijd bij Midas 
en Wolfje komen en voor de avondmaaltijd 
worden opgehaald eten ze niet bij Midas en 
Wolfje. De kinderen die op woensdagmiddag 
bij de BSO spelen, eten tussen de middag 
gezamenlijk een broodmaaltijd welke niet 
hoeft worden meegegeven.  
Als alle kinderen aanwezig zijn uit school, 
beginnen we met een kringgesprek waarbij de 
kinderen limonade en fruit krijgen. Later in de 
middag krijgen ze nog een snoepje en/of een 
koekje. In de vakantieperiode eten de 
kinderen een broodmaaltijd bij Midas en 
Wolfje. Tijdens de vakantieperiode bestaat soms ook de mogelijkheid om met de kinderen 
boodschappen te doen zodat de kinderen zelf iets kunnen kiezen voor op hun brood. Ook 
kunnen zij soms voor kiezen om bijvoorbeeld soep, tosti of pannenkoeken te eten. We 
streven uiteraard wel naar een gezonde maaltijd. Doorgaans drinken de kinderen melk of 
karnemelk bij de broodmaaltijd. Als er kinderen zijn met allergieën of iets anders wordt daar 
vanzelfsprekend rekening mee gehouden. Tijdens de vakantie zullen de kinderen op een 
snoepje of iets dergelijks getrakteerd worden. 

3.7. Spelen en spelmateriaal 
Niet ieder kind weet uit zich zelf waarmee hij kan spelen daarom wordt er door de 
pedagogisch medewerker regelmatig nieuw spelmateriaal aangeboden om het kind te 
prikkelen tot spelen. Ook door het aanbieden van spelmateriaal wordt getracht de 
ontwikkeling (creatief) van het kind te stimuleren.  
Het speelgoed op de BSO is aangepast aan de leeftijd van het kind. Het spelmateriaal is 
veilig, duurzaam en goed schoon te maken. Er wordt gezocht naar spelmateriaal wat veilig is 
en aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Bv. speelgoed wat gericht is op fantasie en 
naspelen zoals Playmobil, verkleedkleren, auto’s en poppen. Maar ook speelgoed waar iets 
mee gemaakt kan worden zoals Lego, Knex, Magnetics. Hiermee wordt de creativiteit van de 
kinderen en de motorisch vaardigheden geoefend. Ook voor het knutselen in de vorm van 
onder andere tekenen, schilderen en kleien zijn voldoende materialen aanwezig.  

3.7.1. TV  
Bij Midas en Wolfje staat een tv waarop films gekeken kunnen worden. Deze wordt met mate 
gebruikt omdat wij vinden dat een meer actief tijdvermaak of buiten spelen beter is voor de 
ontwikkeling. Bij opvang in de vakanties, wanneer het kind de hele dag bij Midas en Wolfje 
is, is er vaak na de maaltijd tijd voor een rustmoment waarop we er voor kiezen samen een 
film te kijken. Ook bij regenachtig weer of erg vermoeide kinderen wordt er soms een film 
gekeken. Bij Midas hebben wij 3 computers en een Wii tot onze beschikking. Ook hier wordt 
beperkt gebruik van gemaakt. 
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4. Groepen  

4.1. Grootte en samenstelling van de groepen  
Bij de BSO groep Wolfje bestaat de groep uit max. 15 kinderen per dag.  Deze kinderen uit 
groep 1 en 2 verblijven op de locatie Broer Konijn waar wij hen in een wat meer 
afgeschermde omgeving kunnen ontvangen.  
De kinderen vanaf groep 3 spelen bij de BSO groep Midas, welke is gevestigd op de locatie 
OBS Zandloper. Wij beschikken hier over diverse ruimtes, er kunnen in totaal 30 kinderen  
spelen.  
Elke dag worden de groepen gesplitst, we zitten met 8 tot 10 kinderen aan een tafel. Wij 
schrijven de namen van de kinderen altijd op een bord en zetten dan cijfers achter de 
namen. Ook de tafels zijn genummerd van 1 t/m 3.  
Zo weet elke kind aan welke tafel hij /zij kan gaan zitten. De groepen wisselen zodra de 
samenstelling van de kinderen wijzigd of er een andere reden voor is die de groep ten goed 
komt.  
Bij Midas krijgen de kinderen de kans om in kleine stapjes steeds meer zelfstandigheid te 
ontwikkelen. De kinderen hebben er meer vrijheid om zich even terug te trekken en lekker te 
doen wat ze zelf willen. De buitenruimte bij Midas is uitdagend en past goed bij de leeftijd 
van de kinderen.  

4.2 Open-deuren-beleid 
Vanaf 16.30 mogen de kinderen van zowel het kinderdagverblijf als de bso groepen 
opgehaald worden. Na deze tijd mogen de kinderen van de BSO groep Wolfje in de 
middenruimte spelen van het kinderdagverblijf. Zij spelen daar samen met de kinderen van 
het kinderdagverblijf.  
Bij Midas blijft tot 16.30 uur de pedagogisch medewerker de verantwoordelijke over de groep 
waarmee het de middag is gestart aan tafel. Hier worden ook de afspraken gemaakt wie 
waar gaat spelen. De kinderen kunnen er buiten de gewone groepsruimte o.a voor kiezen 
om gebruik te maken van het handvaardigheidslokaal, het speellokaal of ze kunnen natuurlijk 
lekker buiten spelen. Vanaf 16.30 uur worden de eerste kinderen opgehaald en vormt de 
groep zich samen. Wij willen hiermee creëren dat de kinderen zelf kunnen kiezen met wie en 
waar ze spelen. Ondertussen bieden wij hen wel de structuur zodat ze weten bij wie ze hun 
vragen kunnen stellen  

4.3 Achterwacht 
Als er minder dan 10 kinderen op de groep aanwezig zijn, dan werkt er 1 pedagogisch 
medewerker bij de bso groep Midas. In geval van calamiteiten is er de afspraak dat de 
pedagogisch medewerker direct belt naar de collega’s van het kinderdagverblijf en de bso 
groep Wolfje. Binnen 10 minuten kan er een medewerker bij de Midasvestiging aanwezig zijn 
ter ondersteuning. 

4.4 Groepsregels 
Zoals overal waar mensen samen zijn moeten er een aantal regels zijn om het voor iedereen 
prettig te maken. De meeste van die regels zijn heel vanzelfsprekend, bijvoorbeeld: 
� er mag niet gepest en geslagen worden; 
� luisteren naar elkaar; 
� opruimen als je ergens mee hebt gespeeld; 
� rekening houden met elkaar, dat betekent bijvoorbeeld voor het buitenspelen dat 

de kinderen van Wolfje ook rekening houden met de jongere kinderen; 
� de kinderen ruimen het speelgoed op waarmee ze aan het spelen zijn, op het 

moment dat de ouders ze komen ophalen. 

4.5. Corrigeren door positief gedrag 
We stimuleren de handhaving van de regels door het belonen van positief gedrag. Indien 
een kind straf krijgt omdat hij naar herhaalde verzoeken ongewenst gedrag blijft vertonen, zal 
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de pedagogisch medewerker ook altijd uitleggen waarom het kind straf krijgt. Een straf kan 
zijn dat een kind bijv. even niet buiten mag spelen met de anderen of even alleen ergens 
moet zitten. 

4.6. Pesten 
Bij Midas en Wolfje is pesten absoluut verboden. In de omgang met de kinderen maken de 
pedagogisch medewerker duidelijk aan de kinderen dat niet alle kinderen hetzelfde zijn en 
dat verschillen juist de meerwaarde kan geven aan de samenleving. 
Als er wel gepest wordt zal er met de kinderen over worden gesproken en duidelijk gemaakt 
worden dat pesten niet getolereerd wordt.  
 

5. Wat te doen bij ziekte en hoofdluis? 

5.1. Ziekte 
Op het aanmeldingsformulier wordt gevraagd 
naar een telefoonnummer waarop de ouders 
bereikbaar zijn. In geval van ziekte kan er direct 
overlegd worden met de ouders. 
  
Als een kind koorts heeft, hangerig is of zich 
niet lekker voelt, wordt er contact opgenomen 
met de ouders en overlegd hoe het kind 
functioneert in de groep. Ophalen van het kind 
gebeurt in overleg. De verantwoording voor het 
verdere ziekteverloop van het kind ligt bij de 
ouders. Vanuit hygiënebeleid kunnen we er voor kiezen uw kind niet te laten komen. 
 
Als uw kind op school ziek wordt en het niet naar Midas of Wolfje komt, is het wel van belang 
dat u dit zo snel mogelijk door geeft aan Broer Konijn (072-5600214) zodat de pedagogisch 
medewerkers daar rekening mee kunnen houden.  

5.2. Hoofdluis 
Als wij constateren dat een kind hoofdluis heeft nemen wij contact op met de ouders zodat zij 
hun kind kunnen komen ophalen en de behandeling kunnen starten. Naar de overige ouders 
sturen wij een e-mail en verwijzen we naar de site van de RIVM: 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoofdluis  
 
Wij maken gebruik van luizenzakken waar het kind zijn/haar jas in kan opbergen 
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6. Feesten en verjaardagen 

6.1. Feesten        
Op het dagverblijf wordt aandacht geschonken aan diverse feestdagen, er vinden dan 
creatieve activiteiten plaats. 
Sinterklaas 
Om ervoor te zorgen dat een kind geen overdosis aan Sinterklaas en Zwarte Piet zal krijgen 
hebben wij er voor gekozen om deze viering klein maar gepast te vieren met de kinderen. In 
de tijd rond Sinterklaas wordt er geknutseld en gezongen en krijgen de kinderen een 
cadeautje.  
Kerst 
Zowel bij Midas als bij Wolfje wordt er gewerkt aan het creëren van een kerstsfeer, de 
manier waarop dit gebeurd en de invulling hiervan ligt in handen van de Pedagogisch 
medewerker en de kinderen. Rond oudjaar organiseren we het oliebollenbal, een feest voor 
alle kinderen van Midas en Wolfje. 

6.2. Verjaardagen 
Omdat de kinderen hun verjaardag al uitgebreid op school hebben gevierd, doen we het bij 
Midas en Wolfje met mate. We zingen verjaardagliedjes en het kind krijgt een kaart.   
Als een kind wil trakteren dan mag dat. Wel geven wij de voorkeur aan gezonde of niet 
eetbare traktaties. Indien u het leuk vindt om hier zelf bij te zijn dan kan dat ook. Tevens is er 
de gelegenheid om foto’s te (laten) maken. Wel dienen wij rekening te houden met de wens 
van ouders om hun kind niet te fotograferen. 

7. Rol van ouders 

7.1. Contact met ouders 
Wanneer het kind eenmaal naar school gaat verandert er veel. De wereld van het kind wordt 
groter en een ouder krijgt te maken met het feit dat hij steeds minder bekend is waar het kind 
zoal mee bezig is overdag. De kinderen gaan van school naar de overblijf, weer naar school 
en ten slotte naar Midas en Wolfje. Voor de ouders van de kinderen die doorstromen vanuit 
het kinderdagverblijf is het wennen dat zij, in vergelijking met de periode dat hun kind bij 
Broer Konijn was, een veel minder gedetailleerde overdracht krijgen over wat hun kind de 
hele dag heeft gedaan. Het kind kiest er zelf voor wat het wel of niet thuis wil vertellen. Dit 
alles hoort bij het geleidelijk meer en meer los laten van het kind en dat is niet altijd 
eenvoudig voor de ouders. De pedagogisch medewerker van Midas en Wolfje zal bij het 
ophalen van het kind vertellen over eventuele bijzonderheden van school en wat het kind bij 
Midas of Wolfje heeft gedaan. 
Van de ouders willen wij graag weten wanneer er bijzonderheden of veranderingen zijn bij 
het kind zodat wij daar eventueel goed op kunnen inspelen. Ook horen wij het graag als er 
vragen of opmerkingen zijn; vaak kan een simpel gesprek duidelijkheid en verheldering 
geven. 
 
Als het kind 3 maanden bij de BSO speelt, worden de ouders uitgenodigd voor een 
evaluatiegesprek. Hierin worden de ervaring van zowel ons als de ouders besproken. 
Daarna worden de ouders eenmaal per jaar uitgenodigd voor een jaargesprek. Hierin wordt 
besproken of alles naar tevredenheid verloopt en of er nog vragen zijn. De pedagogisch 
medewerkers vullen een formulier in met vragen over de voortgang en de ontwikkeling van 
het kind. Ook zal bij BSO Midas in de evaluatiegesprekken het zogenaamde 
zelfstandigheidsplan aan de orde komen. Er is gebleken dat kinderen vanaf een jaar of 6 
meer vrijheden willen en ouders kunnen aangeven in het zelfstandigheidsplan dat zij hier 
mee instemmen en vertrouwen in hebben. Dit kan bv. inhouden dat zij zelfstandig naar hun 
sportclub gaan, mogen voetballen op het voetbalveld of bv. alleen naar huis gaan vanaf  
Midas. Deze uitbreiding naar zelfstandigheid kan alleen worden geboden met wederzijds 
instemming van de ouders en de leiding van Broer Konijn.  
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7.2. Opvoedingsverantwoordelijkheid vanuit Midas en Wolfje 
Ouders willen graag dat de opvoeding in de buitenschoolse opvang zoveel mogelijk aansluit 
bij hun eigen ideeën. Daarom is een goed en geregeld contact tussen pedagogisch 
medewerkers en ouders belangrijk. Waar mogelijk zal bij Midas en Wolfje rekening 
gehouden worden met bepaalde wensen van de ouders.  
Het opvoeden in een groep stelt heel andere eisen dan de opvoeding in een gezin. 
Bovendien heeft de BSO te maken met ouders vanuit allerlei verschillende achtergronden en 
met diverse wensen en verplichtingen van scholen. Er zal toch van een aantal algemene 
zaken uit moeten worden gegaan. Dus zal er ook van ouders en kinderen aanpassing 
gevraagd worden aan de normen en regels van Midas en Wolfje. 

7.3. Verantwoordelijkheid en verzekering 
De verzekeringsmaatschappij geeft aan dat er verschil zit tussen verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid. Als er als opvang alles aan gedaan is om alles in goede banen te leiden 
d.m.v. het nakomen van de gemaakte afspraken kan er nog steeds het één en ander 
gebeuren zonder dat wij aansprakelijk zijn. Indien dit aan de orde zou zijn is het belangrijk 
om te weten dat kinderopvang Broer Konijn BV hiervoor verzekerd is en dat de 
verzekeringsmaatschappij de aansprakelijkheid uitzoekt. Zij zullen contact opnemen met de 
andere partij. 
 
(Bron: Otterloo verzekeringen te Koedijk) 

7.4. Relatie tussen ouder en BSO 
Een goede relatie tussen ouders en pedagogisch medewerker is van groot belang voor het 
welzijn van het kind. Een kind voelt haarscherp aan als er verwarring of irritatie tussen de 
pedagogisch medewerker en de ouder is. Om een goede relatie tot stand te brengen zal 
regelmatig uitwisselen van gegevens noodzakelijk zijn. Voor de pedagogisch medewerker is 
het van belang om te weten hoe de thuissituatie is. Hoe het gezin is samengesteld, of er 
moeilijkheden of spanningen zijn, of dat het kind een speciale aanpak krijgt. Andersom 
moeten de ouders weten hoe de dagelijkse gang van zaken bij de BSO is, veranderingen 
over en weer dienen te worden doorgegeven. 
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7.5. Ouderparticipatie  
Kinderopvang Broer Konijn heeft een oudercommissie. 
Zij hebben een adviserende en controlerende functie binnen de organisatie. De rol en functie 
van de oudercommissie is omschreven in 'Regeling Oudercommissie Broer Konijn'. Deze 
staat ter inzage in de map van de oudercommissie op de locatie Broer Konijn. De commissie 
bestaat uit acht leden, het streven is om uit minimaal iedere groep, dus ook vanuit BSO 
Midas en Wolfje één afgevaardigde ouder te hebben.  

 
Eens in de vier tot zes weken is er een 
vergadering.  
 
De oudercommissie organiseert niet alleen o.a. 
thema-avonden en de lentedag, maar houdt 
zich ook bezig met diverse ontwikkelingen 
binnen de kinderopvang. Te denken valt aan 
onder andere een nieuwe groep, aanpassen 
van de service en het tevredenheidsonderzoek 
en het bijwonen van sollicitatiegesprekken. 
 
 

 
 
De notulen van de bijeenkomsten kunt u lezen op de website, onder het inlog gedeelte voor 
ouders. Hier vindt u ook de gegevens om met de oudercommissie in contact te komen. Op 
de locatie Broer Konijn hangt een prikbord met de laatste nieuwtjes van de oudercommissie, 
dit bevindt zich vooraan in de hal bij de entree.  

8. Diverse algemene zaken 

8.1. Vervoer 
De kinderen worden opgehaald door de eigen pedagogisch medewerker van Midas en 
Wolfje.  
Doordat de pedagogisch medewerkers in een vast rooster werken weten de kinderen wie 
hen maandag ophaalt enzovoort. Veel kinderen kennen de pedagogisch medewerkers al van 
hun periode bij Broer Konijn. Dit voelt vertrouwd en de kinderen kunnen gelijk hun verhaal 
kwijt.  
In het geval van OBS Zandloper worden de kinderen van Wolfje lopend gehaald, naar de 
Erasmus rijdt een personenauto om de kinderen op te halen. 
De personen die de kinderen halen zijn allen in het bezit van een geldig rijbewijs en de 
bijbehorende verzekeringen. Verder hanteren wij de veiligheidsregels volgens de normen 
van Veilig Verkeer Nederland.  
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8.2. De pedagogisch medewerker 
Diploma 
Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een diploma gericht op begeleiding of 
het creatief bezig zijn met kinderen. Hiernaast moeten alle medewerkers een verklaring 
omtrent het gedrag overleggen. 
 
Rooster 
Alle pedagogisch medewerkers werken parttime. Sommige pedagogisch medewerkers zijn 
tevens werkzaam binnen de dagopvang van 0 tot 4 jaar. Zij werken zoveel mogelijk volgens 
een vast rooster zodat op dezelfde dag dezelfde pedagogisch medewerker er is. Doordat het 
team met meerdere mensen draait is het altijd mogelijk om bij ziekte of vakantie iemand die 
bekend is met de groep te vragen om in te vallen. Door de flexibiliteit van dit team kunnen we 
uw kinderen altijd met onze eigen mensen opvangen. 
 
Indeling werktijden 
In de vakantie en tijdens studiedagen starten de kinderen tussen 7.30 en 9.00 uur op de 
locaties Wolfje of Midas. Gedurende de dag zijn er minimaal 2 pedagogisch medewerkers 
die de kinderen opvangen. Afhankelijk van de groepsgrootte en het activiteitenaanbod 
kunnen dit er ook 3 of 4 zijn en zijn de werktijden daarop afgestemd. 

8.3. Voertaal 
De voertaal die binnen Midas en Wolfje wordt gehanteerd is Nederlands. Wel staan wij open 
voor anderstalige kinderen met hun ouders.  

8.4. Overleg binnen BSO Midas Wolf 
Dagelijks overleg 
Bij de BSO Midas en Wolfje houden de pedagogisch medewerkers elkaar op de hoogte door 
een overdracht via een overdrachtsmap. Hierin wordt informatie voor collega’s genoteerd. 
Voor ieder kind persoonlijk wordt via een registratiesysteem alle belangrijke veranderingen 
en ontwikkelingen bij gehouden.  
Groot team 
Eenmaal per kwartaal is er overleg met het hele team. Hierin wordt themagericht gewerkt. Te 
denken valt aan: begeleiding stagiaires, hoe om te gaan met straffen/belonen, punten uit het 
pedagogisch beleid, gedragscode etc. 
Klein team 
Vier- tot zeswekelijks is er een werkbespreking. In dit overleg komen kindbesprekingen, 
ontwikkelingen, huishoudelijke mededelingen, evaluatie van de gang van zaken etc. aan de 
orde.  

8.5. Klachtenregeling 
Wij doen onze uiterste best om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk volgens de gemaakte 
afspraken van dienst te zijn.  
Ons uitgangspunt is dat we samen voor de zorg van uw kind staan. Mocht u ergens 
onverhoopt toch niet tevreden over zijn, dan heeft u als ouder recht op een juiste 
klachtenbehandeling. 
 
Een klacht kunt u mondeling of schriftelijk indienen, bij onze pedagogisch medewerkers, op 
kantoor of bij de oudercommissie. 
Wanneer er op de groep iets gebeurd is waar u het niet mee eens bent, dan kunt u dit het 
beste bespreken met de pedagogisch medewerker die direct te maken heeft met uw klacht. 
Een open en eerlijk gesprek maakt voor beide partijen duidelijk wat de klacht is en hoe die 
naar tevredenheid kan worden opgelost. Wij nemen elke klacht serieus en zien het als een 
mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren.  
Als u er met de medewerkster niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de 
medewerksters van kantoor of met de leidinggevende. 
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Na deze stap heeft u nog de mogelijkheid om naar een onafhankelijk bureau voor 
klachtenregistratie te gaan. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Branchevereniging 
Kinderopvang zoals gemeld staat in de leveringsvoorwaarden of bij de SKK (stichting 
Klachtencommissie Kinderopvang), een poster met informatie van deze organisatie hangt in 
de hal in het kinderdagverblijf. 

8.6. Bezoek GGD  
Eenmaal per jaar krijgen wij onverwacht bezoek van een toezichthouder van de GGD. Tijdens het 
bezoek wordt er een vragengesprek met de leidinggevende en met diverse pedagogisch 
medewerkers op de groep gedaan om te zien of dat wat op papier staat met de werkelijkheid 
klopt. Maar belangrijker is dat zij gaan kijken hoe het welbevinden van de kinderen tot uiting komt 
op de groep en hoe het contact met de pedagogisch medewerker aanvoelt.  
 
 
Naar aanleiding van deze inspectie wordt door de toezichthouder een inspectierapport opgesteld. 
Hierna hebben wij de mogelijkheid te reageren op de inhoud van het rapport. Deze zienswijze 
wordt ook aan het inspectierapport toegevoegd.  
Na de vaststelling van het rapport wordt deze verstuurd naar de gemeente en ontvangen wij het 
definitieve rapport.  
Het inspectierapport ligt ter inzage op kantoor. Of kunt u via een link op onze website inzien. 
     
 


