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VETTE BSO LIGHT
Vet, Veilig en Verantwoord – kinderen van 4 t/m 7
Er waren een hele berg redenen om ook opvang voor kinderen van 4 t/m 7 jaar aan te gaan
bieden. Zakelijke redenen en verzoeken van ouders bijvoorbeeld, maar met name ook de
overtuiging dat wij iets toe kunnen voegen met vette, veilige en verantwoorde opvang voor
kinderen uit de onderbouw van het basisonderwijs.
Wij zijn ons er terdege van bewust dat een kind van 4 andere behoeften heeft dan een kind
van 10. Het stond voor ons dan ook buiten kijf dat er een apart pedagogisch beleid zou
komen. Opgesteld volgens de voor ons inmiddels beproefde methode: met coaching door
Petra Dijkers van Join Jeugdcounseling, die ons ook geholpen heeft om het pedagogisch
beleidsplan van Vette BSO “Original” op papier te zetten.
En dit is dan het resultaat. Een plan dat los van het “Original” plan gelezen kan worden,
hoewel er behoorlijk wat overlappingen zijn. Want ook voor de kleintjes bieden we vette
buitenschoolse opvang.
VISIE EN MISSIE
Vette BSO biedt met Vette BSO Light professionele (veilige en verantwoorde) opvang voor
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar. Vette BSO vindt dat buitenschoolse opvang in de
allereerste plaats leuk moet zijn. Een soort club waar je graag naartoe gaat, niet omdat het
moet, maar omdat je er zin in hebt. “Vet” is het uitgangspunt en van daaruit worden
oplossingen gezocht en maatregelen genomen om veilige en verantwoorde opvang te
waarborgen. Dit alles met als doel dat ouders zonder schuldgevoel en met een gerust hart
werk en gezin kunnen combineren.
PEDAGOGISCHE VISIE 4 T/M 7 JAAR
Kinderen zijn in deze leeftijd nog volop bezig met hun eigen ontwikkeling - motorisch,
cognitief, sociaal-emotioneel - ze leren iedere dag weer iets bij. Ze vinden het leuk om met
anderen iets te doen of te ondernemen, al vinden de allerjongsten het vaak nog moeilijk om
echt samen te spelen. Langzamerhand stappen ze uit hun fantasiewereld en ontdekken ze de
echte wereld om zich heen.
Activiteiten
Vette BSO onderscheidt zich door een dagelijks programma van gevarieerde en vette
activiteiten - dit geldt ook voor Vette BSO Light. Het programma richt zich veelal op
ontdekken en verkennen (explore), waarbij de balans wordt gezocht tussen creatieve,
sportieve, culturele en educatieve activiteiten.
Workshops (knutselen, muziek, yoga, om maar wat te noemen) vinden op de lokatie plaats,
maar we gaan er ook regelmatig met de bus op uit (naar het zwembad bijvoorbeeld). In de
vakanties is er dagelijks een uitstapje - naar de speeltuin, een recreatiegebied, de dierentuin.
Kinderparticipatie is voor ons heel belangrijk - zo kunnen we leuke opvang garanderen. Wij
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stimuleren ouders samen met hun kinderen te stemmen op activiteiten via de website en
letten tijdens de opvang goed op de interesses van de groep. Wanneer een activiteit niet
aanslaat, zullen we hem niet zo snel nog eens inplannen.
Specialist in opvang bij een continurooster
In de afgelopen jaren is gebleken dat ons concept goed past bij langere opvangtijden in
aansluiting op een continurooster (school dagelijks uit rond 14.00 uur). De extra tijd wordt
bij ons immers goed benut. Het continurooster biedt veel voordelen - voor de kinderen met
name meer rust en duidelijkheid in het dagritme. Wij verwachten dan ook dat in de
toekomst steeds meer scholen voor een dergelijk rooster zullen kiezen en hebben besloten
hierop te focussen. Met ingang van het schooljaar 2013/2014 bieden wij daarom tijdens
schoolweken alleen nog opvang aan kinderen van scholen met zo'n continurooster.
ONZE PEDAGOGISCHE UITGANGSPUNTEN:
Opvang
Vette BSO Light is een alternatief voor thuis. Een plaats waar je kind wordt verzorgd,
beschermd, onderdak heeft, aandacht krijgt, bekende gezichten ziet, veilig is en zich op zijn
gemak voelt.
Vrije tijd
Vette BSO Light is bovenal een leuke vrijetijdsbesteding, waar de kinderen met plezier
naartoe gaan omdat er iets te beleven valt. Je wordt er gestimuleerd om mee te doen, maar
niet geforceerd. Mocht je geen zin hebben, dan krijg je de ruimte om iets voor jezelf of met
een ander kind te doen. De pedagogisch medewerker heeft oog voor de interesses van de
groep en speelt hier op in.
Mede opvoeden
Vette BSO Light heeft ook opvoedverantwoordelijkheid. We bieden een zinvolle
vrijetijdsbesteding en leveren een bijdrage aan de overdracht van normen en waarden.
Kinderparticipatie
Zoals gezegd, is kinderparticipatie noodzakelijk om opvang te kunnen bieden waar kinderen
het naar de zin hebben. Wij willen ze al jong leren dat je overal je mening over mag geven.
Over het broodbeleg, aan te schaffen speelgoed, beoogde uitstapjes. Dat wil overigens niet
zeggen dat de kinderen altijd maar hun zin krijgen - het moet binnen de mogelijkheden en
onze visie passen. Wanneer dit niet zo is (als de kinderen bijvoorbeeld om een TV gaan
vragen) zoekt de medewerker uit wat de achterliggende behoefte van de kinderen is: met
een bezoek aan de bioscoop of het theater kan daar misschien ook aan tegemoet worden
gekomen.
Enthousiaste en deskundige medewerkers
Onze medewerkers voldoen aan de beroepskwalificatie uit de CAO Kinderopvang. Ons
personeelsbeleid heeft gelukkige medewerkers tot doel, tevredenheid vinden we niet
genoeg. De kwaliteit van de opvang valt of staat tenslotte met de inzet en het enthousiasme
van de medewerkers. Wij stimuleren daarbij initiatief en investeren in competenties en
vaardigheden.
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ONZE ALGEMENE UITGANGSPUNTEN
Ouderparticipatie
Ook ouders hebben inspraak, zij zijn immers onze klanten. Transparantie is hierbij belangrijk,
we geven zoveel mogelijk openheid in (financiële) zaken. Wij gaan voor een betrokken en
kritische oudercommissie die met ons meedenkt, rekening houdend met de ruimte die wij
nodig hebben om te ondernemen.
Toegankelijkheid
Opvang moet voor iedereen betaalbaar zijn. Ons uurtarief wordt bepaald door kosten,
marktwerking en politiek met het door de overheid bepaalde normbedrag als uitgangspunt.
Ook waken wij ervoor geen onnodige uren in rekening te brengen.
Daarbij bieden wij mogelijkheden voor flexibele en incidentele opvang.
Continuïteit
Vette BSO is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur open als school
gesloten is, met uitzondering van officiële feestdagen.
MVO
Vette BSO neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Wij hanteren hierbij
een integraal MVO beleid. Bij beslissingen wordt altijd de balans gezocht tussen de 3 P’s
(People, Planet en Profit), wat tot op heden tot praktische maatregelen heeft geleid als
bijvoorbeeld zoveel mogelijk biologisch, fairtrade en groen inkopen, Co2-compensatie en
bewustzijn creëren bij partners en leveranciers.
VIER OPVOEDDOELEN
De Wet Kinderopvang formuleert vier basis opvoeddoelen waaraan ieder kindercentrum
minimaal invulling moet geven:
 Waarborgen emotionele veiligheid
 Ontwikkelen persoonlijke competenties
 Ontwikkelen sociale competenties
 Overdracht normen en waarden
Emotionele veiligheid
Om de emotionele veiligheid van de aan ons toevertrouwde kinderen te kunnen
waarborgen, is het contact tussen medewerkers en kinderen cruciaal, met name op de
volgende gebieden:
Structuur - Bij Vette BSO weten de kinderen waar ze aan toe zijn. Er gelden duidelijke regels
die worden uitgelegd, er zijn vaste medewerkers, een eigen groep kinderen en een duidelijke
dagindeling. Dit alles zonder rigide te zijn, er is ruimte voor flexibiliteit.
Aandacht en sfeer - Een warme, ontspannen en open sfeer is belangrijk, kinderen kunnen
hier heel gevoelig voor zijn. Onze medewerkers zijn bepalend hierin, zij scheppen de sfeer.
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Kinderen kunnen met alles bij de medewerkers terecht, ze worden altijd serieus genomen.
Onze medewerkers handelen kindgericht, werken actief aan een band en letten erop dat elk
kind zijn aandacht krijgt.
Ruimte voor eigenheid - Bij Vette BSO kun je jezelf zijn; je bent niet bij ons op bezoek. Onze
medewerkers bieden ruimte voor je eigen temperament en grenzen, als het groepsproces er
maar niet onder lijdt. Bij Vette BSO respecteren we elkaars verschillen.
Ook een goed contact met ouders draagt bij aan het veiligheidsgevoel van kinderen.
Medewerkers zijn altijd bereikbaar en aanspreekbaar voor ouders en zoeken eventueel actief
contact.
Uit de praktijk:
Door te rouleren met medewerkers, leren kinderen snel iedereen kennen. Nieuwe kinderen
krijgen een warm welkom – de medewerkers helpen bij het contact met andere kinderen, als
dit niet vanzelf loopt. Een gesprek is in de bus zo opgestart: “We gaan naar het Avonturenbos
– wie is daar al eens geweest? “ De gezamenlijke activiteit maakt het voor kinderen ook
makkelijker om een plekje te vinden in de groep.
Onze regels zijn simpel en liggen voor de hand – lopen op de stoep, wachten bij het
oversteken, binnen rustig spel. Net als thuis en op school. We willen er ook niet teveel regels
op nahouden. Van de lokatie naar de bus hoeft niet twee-aan-twee (als je maar op de stoep
loopt en bij de bus rustig wacht). We vinden dat kinderen ruimte nodig hebben om te spelen
en leggen de grenzen zover mogelijk weg – het moet wel veilig zijn en leuk
blijven voor iedereen. Deze grenzen zijn vaak natuurlijk voor de kinderen: “Bij het Wylermeer
blijf je in het zicht.” Hier hoeven we nauwelijks op te handhaven, de meeste kinderen doen
dit al vanzelf.
Persoonlijke competenties
Met ons gevarieerde activiteitenaanbod leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van
persoonlijke competenties. Wij dagen kinderen vaak uit om een stapje verder te gaan in hun
ontwikkeling, om iets te doen wat ze nooit eerder hebben gedaan. We forceren daarbij
natuurlijk niets en letten goed op signalen van de kinderen of ze hier wel aan toe zijn.
Elk kind heeft bovendien zijn eigen kwaliteiten en talenten. Onze medewerkers hebben hier
oog voor en moedigen de kinderen aan deze te gebruiken en verder te ontwikkelen.
Zelfstandigheid is bij Vette BSO een belangrijk opvoeddoel. Wij stimuleren kinderen zoveel
mogelijk zelf te doen, van veters strikken tot het oplossen van conflicten.
Uit de praktijk:
Als geen andere BSO bieden wij ontwikkelingskansen. Wij hebben kinderen leren skaten,
duiken, diabolo-en, schaken, haken, sushi rollen, zelfs skiën. We zijn daarbij met nadruk geen
educatieve instelling – kinderen leren heel veel door te spelen. Een leuke tijd is ons
hoofddoel en het hoort volgens ons bij de aard van kinderen dat ze overal wat van opsteken.
Onze medewerkers beschikken allemaal over een HBO werk- en denkniveau. Zij zijn in staat
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om vragen van kinderen te beantwoorden, dingen uit te leggen, iets te vertellen.
Sociale competenties
Opvang in een groep van leeftijdsgenoten is een belangrijke manier om sociale
competenties te ontwikkelen. De kinderen leren bijvoorbeeld:
- zich in anderen verplaatsen;
- samenwerken;
- conflicten oplossen;
- sociale verantwoordelijkheid;
- de eigen grenzen aangeven;
- communiceren.
Onze medewerkers hebben een signalerende en coachende rol. Zij beschikken over
vaardigheden om de interacties tussen kinderen positief te beïnvloeden. Kinderen krijgen zo
de kans om zich te ontwikkelen tot mensen die goed functioneren in een samenleving.
Pesten vinden wij not done. Onze medewerkers zijn hier heel alert op. Onze ervaring is
overigens dat kinderen bij ons niet aan pesten en klieren toekomen omdat ze te druk bezig
zijn met de activiteit.
Uit de praktijk:
Het groepsgevoel bij Vette BSO is heel groot. Dat we met z'n allen vaak op stap zijn, draagt
hier natuurlijk enorm aan bij. Maar de medewerkers werken er ook hard aan. “Iedereen
speelt met iedereen” is het motto. Als dat niet vanzelf gaat, kan de medewerker wat sturen.
Door een spelletje op te starten en in de groepsindeling rekening te houden met de sociale
verhoudingen bijvoorbeeld.
Observeren (en handelen!) is een hoofdtaak – daar zijn we voortdurend mee bezig. Heeft
iedereen het naar zijn zin, wordt er niemand ondergesneeuwd? Trekt dit kind zich even terug
om uit te rusten of is er iets aan de hand?
Bij een conflict gaat de medewerker het gesprek aan met de betrokkenen. Alle partijen
mogen hun verhaal doen. De medewerker stimuleert de kinderen vervolgens zelf een
oplossing te vinden. Als het om een schep gaat bijvoorbeeld, oppert de medewerker om de
beurt te scheppen. Kinderen komen dan meestal zelf wel met een oplossing. “Dan ga ik nu
water pompen en mag ik daarna met de schep”.
Video
Vaak maken wij filmpjes van onze activiteiten en als er tijd is, vertonen wij die aan het eind
van de middag. Dit levert een bijdrage aan een positief zelfbeeld (kijk eens wat ik kan) en
geeft de kinderen inzicht in het eigen functioneren in de groep.
Normen en waarden.
De waarden van Vette BSO gaan voornamelijk over respect. Respect voor:
- elkaar en anderen
- eenieders overtuiging, geloof en cultuur
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- de omgeving
- het milieu
- materialen
Onze waarden zijn gebaseerd op de internationale rechten van het kind, zoals vastgesteld
door de Verenigde Naties. En op ons streven om duurzaam te ondernemen, met
verantwoordelijkheid voor mens, milieu en maatschappij.
Vanuit deze waarden komen onze normen: de regels en omgangsvormen. Die worden samen
met de kinderen opgesteld en regelmatig besproken. Ook de mening van ouders nemen we
mee. Onze medewerkers luisteren, leggen uit en geven natuurlijk het goede voorbeeld.
Uit de praktijk:
Niet schoppen, slaan of schelden – dat ligt voor de hand. Maar ook: geen racistische
opmerkingen, geen discriminatie, zuinig met materialen, rekening houden met anderen.
Kortom: zorgen voor een ander en lief zijn voor elkaar!
DE WEBSITE - WWW.VETTEBSO.NL
Vette BSO heeft een vooruitstrevend communicatie beleid, met daarin een belangrijke rol
voor onze website, het verzamelpunt voor iedereen die iets met Vette BSO te maken heeft.
De site heeft een dynamische en interactieve content:
- het programma voor de komende weken
- de mogelijkheid om te stemmen op activiteiten (voor kinderen , ouders en medewerkers)
- video verslagen
- regelmatig nieuws blog
- mogelijkheden voor het plaatsen van reacties
- informatie voor ouders, zoals inspectierapporten en dit plan
- Vette BSO wiki voor medewerkers met werkinstructies, protocollen, relevante links
Wij moedigen ouders en kinderen actief aan om regelmatig op de website te kijken, te
stemmen, te reageren of activiteiten toe te voegen. Wijzigingen in content worden veelal
bekend gemaakt via Twitter. Door ons te volgen, ben je als ouder of belanghebbende altijd
op de hoogte.
WERKWIJZE LOKATIES
Na wat omzwervingen via Berg en Dal en de d'Almarasweg in Nijmegen, “zit” Vette BSO sinds
1 juni 2013 in de jeugdruimte van het Kulturhus in Beek. Hier vangen wij op alle werkdagen
één gemengde groep (Light en Original samen - 4 t/m 12 jaar) op van maximaal 20 kinderen.
Deze kinderen gaan naar De Biezenkamp en De Rode Buut
Met ingang van het schooljaar 2014/2015 openen wij Vette BSO in de Mix. Hiermee kunnen
wij ook kinderen met een continuooster “aan de andere kant van Nijmegen” opvangen.
Kinderen van de St. Nicolaasschool. Ook hier een verticale groep van maximaal 20 kinderen
op maandag, dinsdag en donderdag. Nicolaaskinderen die op woensdag en vrijdag opvang
nodig hebben, kunnen daarnaast aansluiten op het programma van onze lokatie in Beek.
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Ook in de vakanties worden kinderen van beide lokaties gezamenlijk opgevangen met het
Kulturhus in Beek als uitvalsbasis. Hiervoor wordt aan ouders vooraf schriftelijk toestemming
gevraagd.
Light en Original hebben allebei een eigen programma - maar op dit moment vinden de
activiteiten meestal op dezelfde lokatie plaats. Zo kunnen de Originals gaan skaten in het
Goffertpark, terwijl de Light kinderen daar vliegeren.
Vanuit iedere lokatie werkt in ieder geval op iedere 10 kinderen een vaste (pedagogisch)
medewerker (met een opleiding conform de CAO kinderopvang) die verantwoordelijk is voor
het reilen en zeilen op de groep. Bij minder dan 10 aanwezige kinderen wordt de
medewerker daarbij ondersteund door een volwassen begeleider (een stagiair of andere
medewerker van Vette BSO, bijvoorbeeld).
De begeleider is voor de kinderen ook aanspreekpunt, coach en voorbeeld, maar handelt
onder verantwoordelijkheid van de medewerker. Dat betekent dat de stagiair of andere
volwassene ook een activiteit of groepje kinderen kan begeleiden, maar altijd onder het
toeziend oog van een beroepskracht.
Bij maximaal 5 aanwezige kinderen kan het zijn dat de medewerker alleen op de groep staat.
We zorgen natuurlijk voor een “stevige” medewerker. In zo'n geval wordt ook gekeken naar
groepssamenstelling en de activiteit – in de binnenspeeltuin zijn altijd andere mensen
aanwezig die eventueel hulp in kunnen roepen of de medewerker bij kunnen staan,
bijvoorbeeld bij een ongelukje. Goede contacten met onze activiteitenaanbieders zijn ook
om die reden belangrijk.
Een medewerker die alleen op de groep staat, moet in geval van nood iemand kunnen
bereiken die binnen afzienbare tijd ter plaatse kan zijn. In het Kulturhus is altijd beheer/
schoonmaak aanwezig. In de Mix niet. De directie van Vette BSO is bij een calamiteit altijd
telefonisch bereikbaar en in staat om naar de lokatie af te reizen. In ons beleid staat dat de
medewerker altijd een opgeladen mobiele telefoon (met daarin alle nummers) bij zich heeft.
Onderweg zijn zo ook hulpdiensten en ANWB bereikbaar.
Alle medewerkers en stagiares van Vette BSO zijn in het bezit van een geldige VOG.
In de planning en het programma houden wij er rekening mee dat er voor de kinderen
bekende leeftijdsgenoten en medewerkers aanwezig zijn en dat de activiteit bij de
leeftijdsgroep past.
Het komt voor dat beide groepen gezamenlijk een activiteit ondernemen en er meer dan 20
kinderen aanwezig zijn. De medewerkers zijn in zo'n situatie verantwoordelijk voor hun eigen
(stam)groep. Ze letten daarbij extra op nieuwe, kleine en kwetsbare (bv verlegen) kinderen.
Omdat we ernaar streven dat we elkaar allemaal kennen (medewerkers én kinderen), heeft
de gezamenlijke activiteit voornamelijk positieve aspecten – er zijn al verschillende
vriendschappen ontstaan tussen kinderen van beide lokaties.
VERVOER
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Mobiliteit is een belangrijk aspect van Vette BSO. Wij gaan veel op stap met de kinderen. Wij
beschikken over eigen vervoer en werken daarnaast samen met Taxibedrijf Leenders in BeekUbbergen. Soms huren we een auto. Rondom het vervoer zijn ook huisregels opgesteld en
wij zorgen er natuurlijk voor dat ons wagenpark aan de eisen van de RDW voldoet.
Wij hebben inmiddels heel wat ervaring in het vervoeren van kinderen. Een nieuwe
medewerker wordt eerst door onszelf opgeleid vóór hij/zij zelfstandig met de kinderen in de
bus eropuit gaat.
EEN (MID)DAG OP VETTE BSO
Tijdens schoolweken worden kinderen van het schoolplein opgehaald. Wij spreken daarvoor
een makkelijk herkenbare plek af met school. De route die we rijden is afhankeliijk van het
programma. Dat wordt weken van tevoren op de website bekend gemaakt - de kinderen
weten dus over het algemeen wat er gaat gebeuren. Zeker in het zomerseizoen, kan het
programma nog wel eens (op het laatste nippertje) veranderen - meestal heeft dit te maken
met Hollandse weersomstandigheden. In dat geval wordt op het schoolplein al verteld wat
het alternatief is, waarbij we er natuurlijk voor zorgen dat we iets leuks (of zelfs leuker!) gaan
doen.
Soms gaan we eerst naar de lokatie om fruit te eten en wat te drinken - soms gaan we
meteen door naar de activiteit (het zwembad of het Waalstrandje bijvoorbeeld). Dan eten
we wat in de bus of picknicken we bij aankomst. Later op de middag krijgen de kinderen nog
een rijstwafel, krentenbol, een eier- of ontbijtkoek.
Het komt ook veel voor dat we kinderen van beide lokaties verzamelen op het Kulturhus,
waarna we de groep weer opsplitsen naar leeftijd of belangstelling. Omdat iedereen elkaar
kent, is deze wisselende groepssamenstelling geen belasting voor de kinderen, maar heeft
het een grote meerwaarde. We kunnen zo nog beter een passende, aansprekende activiteit
aanbieden.
Wij zorgen ervoor dat het programma de hele middag vult, al kan het voorkomen dat er
ergens een “loos uurtje” op de middag is - te denken valt aan voor of na een workshop. Op
de lokatie beschikken wij over voldoende materiaal (leesvoer, spellen en knutselspullen) om
even iets te doen. Wij hebben ook altijd tekenspullen en ander materiaal bij waarmee je je
kunt vermaken als je even geen zin hebt in de aangeboden activiteit. Zo hoef je je ook in
zwembad niet te vervelen als je het water even niet in wilt.
Kinderen kunnen tussendoor ook buiten spelen. Bij de intake vragen wij ouders of hun kind
“buiten het zicht” mag spelen. Daarnaast hanteren wij zelf de leeftijd van 8 jaar – kinderen
ouder dan 8 mogen (met toestemming van hun ouders) zelfstandig spelen in de
buitenruimte. Er worden wel duidelijke afspraken gemaakt – we willen weten waar ze zijn.
Dit geldt ook in situaties dat kinderen zelfstandig mogen rondlopen in bijvoorbeeld de
Leemkuil of Billy Bird.
Aan het einde van de middag brengen wij de kinderen thuis - tussen 17.45 uur en 18.15 uur.
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Een vakantiedag bij Vette BSO is helemaal speciaal. Meestal maken we dan een uitstapje - we
blijven in ieder geval nooit een hele dag op de lokatie hangen. Kinderen worden 's ochtends
thuis of op een met ouders afgesproken “verzamelplaats” opgehaald en we gaan dan eerst
op de lokatie boterhammen smeren voor tussen de middag. Die pakken we in, waarna we op
weg gaan naar bijvoorbeeld Irrland, De Spelerij, Het Land van Jan Klaassen, Chimpie Champ,
Billy Bird, een strandje (bij supermooi weer), Gofbad Oss, De Bergen Wanroij, Safaripark
Beekse Bergen, Ouwehands Dierenpark, het Schateiland Zeumeren, of één van de andere
vette uitstapjes uit onze activiteitendatabase. Als het programma wordt bedacht, kijken we
altijd naar de samenstelling van de groep kinderen die komen. Niet alleen naar de leeftijd,
maar ook naar hun interesses.
Ook in de vakantie brengen we de kinderen 's avonds naar huis.
WENNEN EN EXTRA DAGEN
Omdat wij een sluitend programma aanbieden tot 18.00 uur, is starten met uurtjes wennen
niet mogelijk. Kinderen gaan vanaf het begin de hele (mid)dag mee. Omdat we iets gaan
ondernemen, vinden ook kleinere kinderen die nieuw zijn dit niet als een probleem. De
kinderen gaan makkelijk iets samen doen in bijvoorbeeld de speeltuin of het zwembad.
Medewerkers betrekken nieuwe kinderen actief bij het groepsgebeuren en helpen ze zo hun
plekje te vinden.
Wij begrijpen dat dit voor een vierjarige die ook nog voor het eerst naar school gaat, best
een kluif kan zijn. En met name ook voor de ouders! Wij adviseren deze ouders de eerste
paar keer “staande bij” te zijn - als het niet helemaal goed loopt, kunnen we contact met ze
opnemen en kan hun kind eventueel toch opgehaald worden. Overigens hebben inmiddels al
verschillende ouders paraat gestaan, maar is er nog nooit een kind eerder gehaald.
Het is mogelijk om bij Vette BSO extra (mid)dagen af te nemen op een dag dat je normaal
niet komt of binnen de week te ruilen. Dit moet wel in onze planning passen. Ook in dit soort
situaties letten de medewerkers extra op de “vreemde” kinderen en zorgen zij dat er
niemand buiten de boot valt.
Hierbij geldt ook dat kinderen van beide lokaties gezamenlijk worden opgevangen op
woensdag, vrijdag en vakantiedagen.
TOT SLOT
In dit plan hebben wij geprobeerd het pedagogisch klimaat van Vette BSO te beschrijven.
Woorden zijn echter weinig illustratief, vaak zal de lezer zich hebben afgevraagd: “Hoe doe
jullie dat dan?” . Op de website staan filmpjes die wij samen met de kinderen tijdens de
opvang hebben gemaakt. Die geven een goede indruk van ons activiteitenaanbod, de
werkwijze van onze medewerkers en de sfeer die op de groep heerst. Bovendien zijn
geïnteresseerden van harte welkom om een keer mee te gaan met Vette BSO. Dat geeft
immers het beste beeld van hoe het er bij ons aan toe gaat. Bel of mail ons gerust.
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