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Inleiding 

Dit werkplan is een locatiespecifieke vertaling van het pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang 
Walcheren en maakt duidelijk op welke manier het pedagogisch handelen vorm krijgt op onze 
locatie. Het geeft u als ouder of verzorger een duidelijk beeld van de manier waarop we bij 
buitenschoolse opvang Strandjutters werken.  
 
Informatie in tekstvakken heeft specifiek betrekking op buitenschoolse opvang Strandjutters, 
overige tekst geldt voor alle locaties. 
Voor de leesbaarheid spreken we over het kind in de hij-vorm en bij ouders/verzorgers over de 
ouder. 
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Onze locatie 

 

Naam locatie: BSO Strandjutters  
Straat en huisnummer: Alexander Gogelweg 61 & 65 
Postcode en plaats: 4384 EV Vlissingen 
Groep 1 : 4-7 jaar  06 41093141 
Groep 2 : 7-13 jaar  06 48333263 
E-mailadres: strandjutters-bso@skow.nl 
 
 
BSO Strandjutters heeft twee  BSO groepen, groep 1 is gevestigd in de aula van de onderbouw 
van de Louise de Colignyschool (Aleander Gogelweg 61) en groep 2 is gevestigd in de bovenbouw 
van de Louise de Colignyschool (Alexander Gogelweg 61). Beide groepen hebben een ruime 
groepsruimte.  Groep 1 wordt bezocht door kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar en  ook in groep 
2 wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 7-13 jaar. 
 
De BSO ligt op een centraal gelegen plek. De kinderen komen van groep 1, 2, 3 en 4 worden in 
de aula opgehaald door de pedagogisch medewerkers. De kinderen van groep 4 en hoger, komen 
zelfstandig naar de BSO. 
Beide BSO groepen grenzen aan het schoolplein van de Louise de Colignyschool, een groot 
omheind speelplein waar de kinderen alle ruimte hebben om bijvoorbeeld lekker te kunnen 
voetballen. 
De locatie is ideaal gelegen vlakbij een speeltuin, speelveldjes in de wijk, dichtbij het bos en 
het strand en twee andere BSO’s: BSO Zeehelden en BSO Tuimelaar.  
 
Sinds 11 mei 2020 hebben wij de scholen in Paauwenburg binnen de BSO's officieel gescheiden. 
Op locatie Strandjutters worden alleen kinderen opgevangen van Louise de Colignyschool. 
 
Sinds 1 augustus 2016 vormen wij samen met de Louise de Colignyschool en de locatie 
Tuimelaar ( kinderdagverblijf  en BSO) Kindcentrum aan Zee. Dit houdt in dat wij gezamenlijk 
werken aan de brede ontwikkeling van alle kinderen. Kinderen krijgen de kans zich optimaal te 
ontwikkelen door het bieden van uitdaging, erkenning en veiligheid.  
 
De kinderen die BSO Strandjutters bezoeken, variëren in leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO groep 1, 
die in de aula van de onderbouw is gevestigd, biedt plaats aan maximaal 28 kinderen per 
dagdeel. En groep 2 die in de bovenbouw van de school is gevestigd biedt plaats aan maximaal 
15 kinderen. Dit zijn kinderen met vaste dagdelen, maar ook kinderen die flexopvang afnemen 
of een studiedagen/vakantieopvang contract hebben.  
 
De inrichting van de groepsruimte en de activiteiten zijn aangepast aan de leeftijd en 
ontwikkeling van de kinderen.  
 

Horizontale groepen vangen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijden op. Kinderen worden 

uitgedaagd sociale vaardigheden te ontwikkelen en leren met elkaars behoeften en 
mogelijkheden rekening te houden.  
Er is voldoende spelmateriaal voor elke ontwikkelingsfase beschikbaar. De emotionele 
veiligheid wordt extra vergroot, omdat kinderen langer bij elkaar kunnen blijven in dezelfde 
groep.  
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Openingstijden  

 

Groepsopbouw 
 

 Groep 1 Groep 2 

Leeftijd 
 

4 tot en 
met 7 jaar 

 
8 tot en 
met 13  

jaar 

Aantal 
kinderen 
maximaal 

28 15 

 
De groepsgrootte en de groepssamenstelling moet in de juiste verhouding staan tot het aantal 
pedagogisch medewerkers, dit wordt de beroepskracht-kindratio (BKR) genoemd. De BKR staat voor 
het aantal kinderen dat één pedagogisch medewerker mag opvangen. Deze ratio verschilt per 
leeftijdscategorie. Om te bepalen hoeveel medewerkers er per dag aanwezig moeten zijn op de 
groep,  gebruiken we de rekentool op 1ratio.nl.  

 
Samenvoegen en samen spelen 
Het kan voorkomen dat we groepen samenvoegen. Ieder kind maakt onderdeel uit van een vaste 
basisgroep met vaste pedagogisch medewerkers. Onder samenvoegen verstaan wij dat één of 
meerdere kind(eren) op een andere groep dan hun basisgroep worden opgevangen. Voorwaarde 
hierbij is dat het kind naar maximaal één andere groep dan zijn basisgroep gaat. Dit gebeurt altijd 
met toestemming van de ouders gedurende een bepaalde periode. 
 
Uw kind kan op activiteitenbasis een moment spelen op een andere groep dan zijn/haar basisgroep. 
Regel daarbij is dat een kind zich tijdens de eet- en drinkmomenten wel op zijn eigen basisgroep 
bevindt. 
 

 
 

De openingstijden van BSO Strandjutters groep 1 en groep 2 maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag van 14.15 uur tot 18.00 uur. Op woensdag is alleen BSO Strandjutters groep 1 geopend, 

dan voegen de kinderen van 4 t/m 12 jaar allemaal samen. Beide groepen zijn op woensdag 

gesloten. Op deze dag wordt opvang geboden  op BSO Tuimelaar. 

 

Bij ons doen we dat zo:  
 
Op bepaalde dagen in de schoolvakanties of studiedagen voegt , indien het kindaantal dit 

toelaat, groep 2 samen met Groep 1 van BSO Strandjutters. Ouders geven op voorhand 

toestemming voor samenvoegen; dit gaat bij deze locatie via het contract omdat de beide BSO 

groepen een ander postadres (huisnummer) hebben en daarmee ook een aparte LKR registratie 

hebben. 

Op activiteitenbasis kan BSO Strandjutters samenvoegen met BSO Tuimelaar en/of BSO 
Zeehelden. Dit vindt vooral plaats in een vakantie bij een gezamenlijke (sport) activiteit. 
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Dagindeling  
 
Schoolweken 

Van  tot Activiteit 

14.30  14.45  Kinderen ophalen/ontvangen 

14.45  15.30 Fruit eten/verjaardag vieren (traktatie)/projecten laten zien 

15.30  17.30 Vrij spel binnen/buiten, activiteit 

16:30   Cracker met of zonder beleg 

17.45  18.00 Logboek schrijven, vrij spel, activiteit met laatste kinderen 

 
Schoolvakanties 

Van  tot Activiteit 

7.00  8.00 Kinderen ontvangen met verlengde opvang  
 

7.30  8.00 
Kinderen ontvangen die op deze dag vast VSO afnemen  
 

8.00  9.00 
Kinderen ontvangen met een regulier BSO contract  
 

7.00  9.00 
Vrij spel binnen/buiten  
 

9.30  10.00 
Eten en drinken  
 

10.00  11.45 
Vrij spel binnen of buiten, georganiseerde activiteit  
 

12.00  12.45 
Gezamenlijke broodmaaltijd  
 

13.00  14.30 
Vrij spel/ buiten, georganiseerde activiteit  
 

14.30  15.00 
Eten en drinken  
 

15.00  17.00 
Vrij spel/buiten, activiteit  
 

16:30   Cracker met of zonder beleg 

17.00  17.30 
Samen opruimen, buitenspelmateriaal opruimen  
 

17.30  18.00 
Logboek schrijven, vrij spel, activiteit met laatste kinderen  
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Brengen en Ophalen  

 

Buiten spelen 
Buiten spelen doen we zodra we maar kunnen. Buiten ervaren kinderen de seizoenen, de 
veranderingen van het weer en de frisse lucht. De fantasie wordt buiten op een andere manier 
geprikkeld dan bij binnenspel. Buitenspel geeft kinderen de ruimte om de grote motoriek te 
oefenen en met meer volume hun spel te beleven. Wanneer we kunnen, laten we kinderen zelf 
kiezen buiten of binnen te spelen. 
Ouder wordende kinderen krijgen meer behoefte om alleen te spelen. Ieder kind heeft daarin zijn 
eigen tempo, daarom maken we met iedere ouder afspraken over de mate van zelfstandigheid 
waarin kinderen buiten mogen spelen. 
 

 

Samen eten 
We hebben verschillende eet- en drinkmomenten op een dag. We bieden de kinderen fruit aan, een 
middagmaaltijd, een moment met een koekje en drinken, een tussendoortje. Het eetmoment vindt 
altijd samen plaats, we geven kinderen gelegenheid te oefenen met zelfstandigheid: wat je al kunt, 
doe je zelf. We bieden bewust een divers aanbod van beleg (zoet/hartig) aan waarbij kinderen zelf 
mogen kiezen. We sturen de keuze soms bewust bij, wanneer kinderen te eenzijdige keuzes maken. 
Door samen te eten, op elkaar te wachten, elkaar aan de slag te zien en zelf aan de slag te gaan, 
zien wij de eetmomenten als activiteiten waarbij kinderen volop kunnen leren.  
Bij onze opvang bieden we standaard ontbijt en/of een avondmaaltijd aan, deze wordt verzorgd bij 
BSO Tuimelaar. Voor informatie kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerkers. 
Bovendien bieden we op diverse BSO’s tussen 17.00 uur en 18.00 uur ook  zonder verlengde opvang 

We halen de kinderen op vaste plekken op de locatie op. We maken met ouders individuele 
afspraken op welke leeftijd hun kind zelf naar de BSO mag komen. We kijken bewust naar elk 
kind in hoeverre die al verantwoordelijkheid voor zichzelf kan dragen. Op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag komen alle kinderen van de Louise de Coligny zelfstandig naar de BSO. 
 
In de vakanties brengt u uw kind of komt hij zelf naar de BSO. Wanneer uw kind zelf komt, gaan 
wij ervan uit dat u ons bij eventuele bijzonderheden zelf telefonisch of via de app informeert. 
Hoewel u sommige informatie best aan uw kind kunt toevertrouwen om dat zelf aan ons door te 
geven, adviseren wij u belangrijke informatie (ook) zelf aan ons te melden. 
 Bij kinderen die ouder worden en zelfstandiger worden, is het een logisch gevolg dat het 
contact met ouders minder vaak plaats vindt. Voor ons geldt ook: bij bijzonderheden over uw 
kind nemen we contact met u op  
Wanneer u onverhoopt uw kind niet zelf op kunt halen, vinden wij het belangrijk dat u dit aan 
de medewerkers laat weten. Dat kunt u persoonlijk mededelen, een opmerking via 
ouderportaal, telefonisch of via de app. Bij twijfel nemen we contact met u op.  
Wanneer minderjarige broers of zussen uw kind(eren) komen ophalen, gebeurt dit in alle 
gevallen in overleg. 
 

 

Bij BSO Strandjutters hebben we de volgende afspraken met betrekking tot buitenspelen: 
 
We spelen altijd  op het omheinde plein bij de BSO. De kinderen gebruiken de buiten 
speelmaterialen zoals fietsen, ballen ed van de BSO. Bij de jongste kinderen is er altijd toezicht 
op het plein. Tijdens het buiten spelen wordt er op het hele schoolplein gespeeld. 
Ouders van de  kinderen die 8 jaar of ouder zijn, kunnen toestemming geven als hun kind 
zonder toezicht buiten mag spelen of naar een ander plein mag. 
Kinderen kunnen zelfstandig  spelen of meedoen met een buitenactiviteit. 
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warme maaltijden aan. Ouders kunnen voor het afnemen van deze maaltijden een strippenkaart 
aanschaffen. Voor informatie kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerkers. 

Stimuleren ontwikkeling kinderen 

 

Doorstroming naar andere groepen 

 
 
Bovenstaande tijden zijn richtlijnen. Wij maken daarbij voortdurend de afweging tussen het 
dagritme van de groep en individuele behoefte van de kinderen. Het dagritme zorgt voor een goede 
balans tussen samen, alleen, rust en uitdaging.  

Doorgaande lijn 
Bij het vertrek van een kind van het kinderdagverblijf krijgen ouders het kinddossier mee. Ouders 
maken zelf de keuze om informatie uit het kinddossier over te dragen aan de basisschool en/of de 
BSO.  

Wij streven ernaar om in de toekomst, met toestemming van ouders, kennis en informatie over de 
ontwikkeling van alle kinderen van kinderdagverblijven over te dragen aan het basisonderwijs en/of 
de BSO. Zo nodig is er intercollegiaal overleg tussen de BSO’s van KOW, bij een wisseling van 
kinderen. 

Bij BSO Strandjutters bieden wij de volgende activiteiten aan om de ontwikkeling van kinderen 
te stimuleren:  
Op BSO strandjutters wordt gewerkt met de ankers, sport, kunst en cultuur, techniek en 
natuur. Dit zijn de ontwikkelingsgebieden waarin kinderen nieuwe dingen kunnen ontdekken en 
ook uitblinken wanneer dit aansluit bij hun interesse.  
 
Diverse sport en spel activiteiten, individueel en gezamenlijk:  
verschillende talenten worden hierin aangesproken en kinderen moeten samenwerken en 
luisteren naar elkaar. 
  
Knutsel- en bakactiviteiten: Hierin staan wij open voor de fantasie en creativiteit van kinderen, 
er wordt regelmatig gebakken en gekookt zo vergroten we de zelfredzaamheid en 
zelfvertrouwen. 
 
Om nog meer te kunnen ontdekken dan alleen op de locatie, maken we graag uitstapjes. In de 
omgeving van Strandjutters is van alles te beleven en ontdekken voor de kinderen. Zo kunnen 
we boodschappen doen bij winkelcentrum Paauwenburg, een wandeling maken naar het 
trimpark of naar het Nollebos of het badstrand. Daarnaast spelen we ook graag in op wat de 
seizoenen te bieden hebben of wat er in de wijk georganiseerd wordt, daar gaan we kijken 
zodat de kinderen door het zien en ontdekken kunnen ontwikkelen.  
Wanneer we een uitstapje willen ondernemen dat niet op loopafstand van de locatie ligt, 
informeren we ouders hier minimaal één week voorafgaand aan het uitstapje over door middel 
van een bericht in het ouderportaal.   
 
 

Bij BSO  Strandjutters  is de doorstroming naar een andere groep als volgt geregeld: 
Na de kerstvakantie en de zomervakantie  stromen er  kinderen door van BSO 1 (4 tot 7 jaar) 
naar BSO 2 Strandjutters (7 tot 13) jaar.  
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Zindelijkheid 
Bij de jongere kinderen in de basisschool leeftijd zorgen we ervoor dat zij op meerdere momenten 
naar het toilet gaan. Ook op deze leeftijd kan het voorkomen dat een kind nog niet zindelijk is. We 
maken met de ouder individueel afspraken hoe we daar bij de BSO mee omgaan. 
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo en dat geldt ook voor 
zindelijk worden. Een kind wordt zindelijk wanneer het daaraan toe is. Sommige kinderen geven dit 
zelf aan en anderen worden gestimuleerd door andere kinderen. Zindelijk worden gaat zo vaak 
spelenderwijs. 
We vinden het belangrijk dat het leuk is, kinderen mogen trots zijn als het lukt. Wij laten duidelijk 
in woorden en uitdrukking blijken dat we trots op hen zijn en als het fout gaat, worden we niet 
boos. We proberen het gewoon opnieuw.  
Persoonlijke hygiëne van het kind en de medewerker zijn van groot belang: hygiëne is een 
voorwaarde om het kind de kans te geven om zich ongestoord te ontwikkelen. Ook dat is de taak 
van de pedagogisch medewerker. Bijvoorbeeld door kinderen de gewoonte aan te leren om handen 
te wassen na het plassen en door zelf de hygiëneprotocollen rondom het verschonen te volgen. 

Opvangvorm specifiek 
BSO Upmap 

BSO is vrije tijd voor de kinderen, zij doen alleen op vrijwillige basis mee aan activiteiten. Door uit 

te leggen en te laten zien wat we gaan doen, ruimte te geven om in te springen bij een activiteit 
wanneer zij dit zelf willen, stimuleren we hen wel om eventueel toch mee te doen. We vinden het 
belangrijk dat ieder kind op zijn eigen wijze kan ontspannen na een dag school. De één wil op de 
bank lekker een boek lezen, een spelletje doen of tekenen en een ander is juist weer vol energie. 

Bij de BSO werken we vanuit de Upmap met vier ankers: Sport & Spel, Kunst & Cultuur, Techniek en 
Natuur. Bij het anker Natuur geven we de kinderen iets mee over maatschappelijke betrokkenheid, 
zorg voor alles om je heen en duurzaamheid. Met het anker Techniek wordt de wereld van de jonge 
nieuwsgierige onderzoeker verrijkt. Het anker Sport & Spel bevat een binnen- en buitenaanbod aan 
individuele sporten en teamsporten. Het anker Kunst & Cultuur bieden we aan om de brede 
creatieve ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en om talent te ontwikkelen. Deze ankers 
gebruiken we om vorm te geven aan ieder thema waar we aan werken. Naast alle aangeboden 
activiteiten is er ook tijd voor vrij spel. 

De activiteiten zijn richtlijnen, we spelen zo veel mogelijk in op de initiatieven en behoeften van de 
kinderen, dit is zeker van toepassing op de 8up groep. Uiteraard binnen de kaders die wij op de BSO 
hanteren. Juist van deze momenten leren kinderen het meest. 

Door aan te sluiten bij hun ideeën en de fantasie de vrije loop te laten, is de drempel lager om 
grenzen over te gaan en geeft het ruimte deze spelenderwijs te ontdekken. De extra stimulans is 
het enthousiasme en de complimenten van de medewerkers. De medewerkers begeleiden de 
kinderen door hun voorbeeldfunctie en indien nodig informatie/uitleg te geven aan de kinderen. Dit 
kan per kind verschillend zijn. Door samen activiteiten te ondernemen, bouwen we samen aan een 
groepsgevoel: ergens bij mogen en willen horen op de manier die voor jou het prettigst is.  

Sommige activiteiten vinden buiten de basisgroep en soms ook buiten de locatie plaats. De 
activiteiten organiseren we aan de hand van de eerder genoemde ankers, meestal met een thema. 
We maken tijdig aan de ouders bekend waar, wanneer en op welke manier de activiteit plaats 
vindt. Er zal altijd een pedagogisch medewerker, welke bekend is voor de kinderen, meegaan ten 
tijde van de activiteit buiten het schoolgebouw. De beroepskracht/kind-ratio blijft van kracht. 
Vanzelfsprekend houden we de mogelijkheid open om op de dag van de activiteit aan de hand van 
de behoeften van de kinderen aanpassingen te doen.  
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Kinderparticipatie 
In de dagelijkse praktijk zijn we vooral gericht op grote en kleine initiatieven die een kind heeft om 
te kunnen ontwikkelen. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer we hen stimuleren en ruimte bieden 
om initiatieven te tonen bij de manier waarop zij hun tijd doorbrengen bij de opvang. 
  

  

Tot slot 
Zoals we ons best doen om ieder kind een prettige opvang te bieden met ruimte om te ontdekken, 
te spelen en te leren, hebben we met de grootst mogelijke zorg dit werkplan samengesteld. We 
hopen u een duidelijk beeld te hebben gegeven over onze werkwijze. Mocht u desondanks vragen 
hebben, verduidelijking willen of graag iets aan ons kwijt willen over dit werkplan, dan staan wij 
uiteraard voor u klaar. We praten namelijk graag over ons vak. 

Kindcentrum 
Naast de BSO Upmap werken wij in dit kindcentrum op allerlei vlakken samen met school:  
BSO Strandjutters is onderdeel van kindcentrum aan Zee. In de samenwerking met de school 
worden steeds meer stappen gezet op het gebied van thema’s en andere activiteiten. Wij zijn 
betrokken bij de pleinwacht tussen de middag en er worden na schooltijd workshops 
georganiseerd m.b.t. talentontwikkeling Daarnaast wordt er regelmatig overlegd met de 
onderbouw leerkrachten om de doorgaande om de doorgaande lijn en samenwerking te 
bevorderen. 

 

Dit is momenteel nog  niet van toepassing op beide BSO groepen 


