Informatieboekje
BSO ‘Met Juf Buiten’ (onderdeel van ‘Bij Juf Thuis’)

Welkom bij onze buiten BSO ‘Met Juf Buiten’
In september 2014 is onze BSO ‘Bij Juf Thuis’ gestart met een buiten BSO ‘Met Juf Buiten’. Na een
seizoen is gebleken dat het een succes is, daarom zijn we nu ook op de donderdag gestart. Ook deze
groep zal bestaan uit maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar met één pedagogisch
medewerker en een stagiaire/vrijwilliger.
Dit informatieboekje is een aanvulling op het al bestaande informatieboekje van Kindercentrum ‘Bij
de Hand’ waar de BSO onderdeel van is. In dit boekje zal specifieke informatie gegeven worden over
de buiten BSO. Naast het informatieboekje komt er een boekje met de huisregels en afspraken
gericht op de buiten BSO.
Locatie
We gaan ervan uit dat we elke dinsdag- en donderdagmiddag lekker naar buiten kunnen om
activiteiten te doen. Mocht het weer het echt niet toelaten denk hierbij aan heftige
regen/hagelbuien of onweer dan zal de groep uitwijken naar de hal bij het dagverblijf of een ruimte
in het buurthuis. Op deze locatie kan er gebruik worden gemaakt van een lokaal waar passende
activiteiten worden aangeboden of het internetcafé. Tevens dient deze locatie als toiletvoorziening
zoals ook het JAP. Op de tijden dat de buiten ‘BSO’ hier gebruik van kan maken zijn er geen
activiteiten in het JAP, er zal alleen gebruik gemaakt worden van het toilet.
Om 17:15 uur komen de kinderen terug naar het kindercentrum ‘Bij de Hand’.
Buitenlocaties
De buiten BSO zal met name gebruik gaan maken van het stuk park aan de kant van het zwembad.
Hier is een groot stuk park met vele mogelijkheden voor leuke activiteiten. Maar ook zal de buiten
BSO te vinden zijn in het andere stuk park, de speeltuin, kinderboerderij, de groenstrook langs de
Maas. Er is een activiteiten planning gemaakt waarin voor drie maanden een programma is
samengesteld. In de planning zal ook aangegeven worden op welke locatie de groep is. Vervoer naar
de buitenlocaties gebeurt lopend met een bolderkar. Er wordt met de kinderen een vaste startlocatie
afgesproken.
In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven hoe wij de veiligheid waarborgen op de locaties.
Bij de kinderboerderij is een toilet en een overdekt gedeelte met een tafel. Tot nu toe is er een
positief contact en zijn wij erg enthousiast om hiermee verder te gaan. ook leggen we contacten met
diverse organisatie en sportverenigingen in Pernis. Zoals de tennis, voetbal vereniging en paarden
manege
Pedagogisch beleid
Het complete pedagogisch beleid kunt u bij ons opvragen. Dit beleid is beschreven aan de hand van
de volgende onderwerpen: doelstelling/visie, het team, persoonlijke en sociale competentie, normen
en waarden, gezondheid en veiligheid, groepsindeling, contact met de ouders. Het pedagogisch
beleidsplan van de BSO ‘Bij de Juf Thuis’ zal worden uitgebreid met een hoofdstuk gericht op de
buiten BSO.
Plaatsing en kennismaking
Op dit moment starten we met een groep kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. Deze kinderen maken
al gebruik van de BSO ‘Bij Juf Thuis’. De kinderen krijgen op de eerste dag dat de buiten BSO van start
gaat een voorlichting waarin onder andere de regels en het programma worden besproken ook zal er

een vaste verzamelplek worden afgesproken. Uiteraard zullen de regels en afspraken regelmatig
worden herhaald en krijgen de kinderen dit ook mee op papier.
Wanneer kinderen zich later aanmelden of doorstromen vanuit de BSO ‘Bij Juf Thuis’ omdat zij 8 jaar
of ouder zijn en enthousiast zijn voor de buiten BSO zal er een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens
het intakegesprek zullen onder andere praktische zaken en bijzonderheden worden besproken. Ook
zal er een wendatum worden afgesproken, als ouder bent u altijd welkom om mee te komen op de
wendag.
Groepsgrootte
In de groep voor de buiten BSO is er plaats voor maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12
jaar. De groep wordt begeleid door 1 vaste bevoegde pedagogisch medewerker. De medewerker zal
worden ondersteund minstens 1 derde jaars stagiaire. Hiermee wordt het 4-ogen principe
gewaarborgd en is de medewerker in geval van nood nooit alleen.
Komt een kind uit school en voelt zich niet zo lekker dan is er altijd de mogelijkheid voor dit kind om
naar BSO ‘Bij Juf Thuis’ te gaan. De ouders zullen hier dan van op de hoogte gesteld worden.
Medewerkers
De buiten BSO hanteert een begeleiding-kind ratio van 1 op 10 ondersteunt door minstens 1
stagiaire. Er is een vaste medewerkster, dit proberen we zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de
medewerker uitvallen door ziekte of vakantie dan zal zij worden vervangen door een vaste
medewerker vanuit de BSO.
In geval van nood is er altijd een achterwacht op het kindercentrum ‘Bij de Hand’ aanwezig die indien
nodig naar de locatie van de buiten BSO toe kan.
Activiteiten
Er is een planning gemaakt met daarin een programma voor de eerste drie maanden. De kinderen
zullen voor het vervolg ook inspraak hebben in de activiteiten die gedaan gaan worden. Uiteraard is
er in de eerste drie maanden ook de mogelijkheid voor het doen van activiteiten die de kinderen
aangeven te willen doen.
Activiteiten die zoal ondernomen gaan worden:
-

Hutten bouwen
Vissen/visnetten maken
Schat zoeken
Bloemen plukken en drogen
Natuur stormbaan
Voetballen
Verstoppertje
Wandeling met de boswachter
Vogel spotten
Sport en spel
Speurtocht
Midgetgolfen
Activiteiten uit de natuurboom
Kinderboerderij

-

Tekenen en schilderen
Vliegers maken

Wat neem je mee
Er is een bolderkar aangeschaft waarin alle benodigde materialen voor de activiteit mee gaan. In de
bolderkar zullen ook standaard een spullen meegaan zoals een EHBO-doos, natte doekjes, poncho’s
(voor een regenbuitje), handdoeken, zonnebrandcrème. De kinderen kunnen ook hun schooltas kwijt
in deze kar zodat ze hier niet mee hoeven te sjouwen. Voor iets te drinken/eten wordt net zoals op
de BSO gezorgd.
Buiten spelen kan echt in ieder weertype, maar juiste schoeisel en kleding is wel een voorwaarde!
Denk hierbij aan dichte schoenen bij wat slechter weer en extra warme kleding in de winter.

Let op !
De kinderen kunnen tijdens de buiten BSO vies worden. In het park of op de kinderboerderij kan het
vaak modderig zijn. Wij raden u aan om het kind op deze dag geen gloednieuwe kleding aan te doen.
Het zou natuurlijk zonde zijn als de kleding snel vies en/of versleten is
Eten en drinken
De kinderen krijgen uit school fruit en drinken aangeboden en aan het einde van de middag zal er
een koekje aangeboden worden.
Openingstijden
Dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 15:15 uur tot 17:45 uur. Om 17:15 komt de groep terug
naar de locatie van BSO ‘Bij Juf Thuis’.
Telefonische bereikbaarheid
Er zal altijd een mobiele telefoon mee gaan met de groep. Ouders kunnen hier op bellen zodat ze
weten waar hun kind is wanneer ze hun kind op willen halen of wanneer hun kind naar huis toe mag.
Er kunnen ook vooraf afspraken gemaakt worden over de tijden voor kinderen die alleen naar huis
mogen.
De medewerker zal bereikbaar zijn op het volgende telefoonnummer: (wordt nog aangeschaft)
Uiteraard kan er altijd gebeld worden naar het Kindercentrum ‘Bij de hand’ of BSO ‘Bij Juf Thuis’.
‘Bij de Hand’: 010-4721811
‘Bij Juf Thuis’: 06-12903860
Buiten BSO telefoon: 06 - 23256885
Ophalen
Wij zijn zoveel mogelijk buiten, alleen wanneer de weersomstandigheden het echt niet toe laten
gaan wij naar de binnenlocatie. Dit betekent dat we daar ook de ruimte en de tijd voor willen nemen.
Als gevolg hiervan kunt u uw kinderen niet op elk gewenst tijdstip ophalen bij op het kindercentrum.
Wel kunt u ten aller tijde de medewerkster van de groep bellen of sms-en om te vragen waar zij te
vinden zijn zodat u uw kind eerder kunt ophalen. We zijn om 17:15 uur terug op het kindercentrum.

Afmelden
Wanneer uw kind een dag geen gebruik maakt van de opvang, dan zouden wij het fijn vinden dat u
dit aan ons doorgeeft. Vooral voor de buiten ‘BSO’ zou het prettig zijn dat wij weten dat uw kind niet
aanwezig zal zijn omdat de groep anders onnodig staat te wachten. U kunt uw kind afmelden op de
bovenstaande telefoonnummers.
Veiligheid en gezondheid
Voor de buiten BSO is een risico-en veiligheidsinventarisatie uitgevoerd. Voor wie wil is op aanvraag
de inventarisatie in te zien. Vanuit de inventarisatie zijn een aantal regels voortkomen. Bij BSO ‘Met
Juf Buiten’ wordt gehandeld volgens richtlijnen die zijn vastgelegd om de veiligheid en gezondheid
van de kinderen te waarborgen. De richtlijnen zijn vastgelegd in beleid, protocollen en huisregels.
Het veelvuldige buiten-zijn van de kinderen brengt specifieke risico’s met zich mee. In onze
huisregels en afspraken is vastgelegd hoe we omgaan met risico situaties (zoals bijvoorbeeld bomen
klimmen en in de buurt van water spelen). Wij kunnen de natuur niet totaal aanpassen aan strikte
veiligheidsnormen. Wij vinden het juist ook goed dat kinderen leren omgaan met reëel gevaar in hun
omgeven en hen daarbij te ondersteunen. Het zorgt ervoor dat ze zelfredzaam worden en
verantwoordelijk leren zijn voor hun eigen veiligheid. Wij hebben uiteraard wel zorg gedragen voor
het elimineren van groot en middelgroot risico.
We trainen de kinderen op speelse doch serieuze wijze in het (her)erkennen en veilig handelen met
gevaar in de natuur. Denk hierbij aan: water, boompje klimmen, giftige planten, teken. We
inspecteren en bespreken voor aanvang van ‘spel’ altijd de omgeving op gevaarlijke plekken en
markeren duidelijke grenzen.
Huisregels
In de bijlage van het informatieboekje staan de huisregels en afspraken beschreven. Het betreft
afspraken met betrekking tot invalkrachten en personeel, eten en drinken, hygiëne en veiligheid,
ophalen, fietsen en lopen en de natuur. De huisregels voor alle betrokken partijen; kind, ouder,
medewerker (inclusief stagiaire). De regels en afspraken worden met elk nieuw kind direct besproken
en uitgelegd en bij de intake van ieder kind ook met de ouders besproken. Ouders zijn op de hoogte
van de huisregels en stemmen ermee in dat er specifieke veiligheidsrisico’s zijn die horen bij het
spelen in de natuur.
Contact met de basisscholen
Wij stellen de scholen op de hoogte van de buiten BSO en welke kinderen hier aan deelnemen. Er zal
met de scholen afgesproken worden dat kinderen die deelnemen aan de buiten BSO op dinsdag
/donderdag geen klassenbeurt hebben zodat iedereen op tijd op de verzamellocatie kan zijn.
Zelfstandigheidsformulier en toestemming
Er is een formulier waarop ouders toestemming geven voor deelname aan de buiten BSO. Dit
formulier wordt ondertekend door de ouders, hierbij geven ze aan dat ze de huisregels gelezen
hebben en gaan akkoord met eventuele risico’s die verbonden zijn aan het spelen in de natuur.
Protocollen
-

HELP – bij nood
Vermissing

