Pedagogisch werkplan
BSO Sportief Hoera Maasbree
Locatie “Dynamic en MVC’19”
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1. Pedagogisch werkplan BSO Sportief Hoera Maasbree locatie Dynamic en
MVC’19
BSO Sportief Hoera Maasbree locatie Dynamic en MVC’19 biedt buitenschoolse opvang
aan kinderen in de basisschoolleeftijd van 6 tot 13 jaar. Dit pedagogisch werkplan biedt
de pedagogisch medewerkers een leidraad bij de uitvoering van hun werk. Het werkplan
is een concretere uitwerking van het pedagogisch beleidsplan, gericht op de locatie.
2. Groepsindeling
In totaal zijn er 50 kindplaatsen bij BSO Sportief Hoera Maasbree locatie MVC’19 en 18
kindplaatsen bij BSO Sportief Hoera Maasbree locatie Dynamic. De verdeling van de
basisgroepen is als volgt: De kinderen van groep 3 gaan naar Dynamic; deze ruimte is
knus en overzichtelijk en is ingericht voor voornamelijk huiselijke activiteiten zoals
koken, creatieve activiteiten, fantasiespel en het spelen van gezelschapsspelletjes.
De kinderen van groep 4,5 en 6-7-8 gaan naar MVC’19. Zij zijn verdeeld in twee
basisgroepen. Basisgroep rood (kinderen groep 4-5) zit in ruimte 1. Basisgroep wit
(kinderen groep 6-7-8) zit in ruimte 2.
Basisgroep
Basisgroep
Dynamic
Basisgroep
Rood
Basisgroep
Wit

Leeftijd
6-7 jaar

Maximale groepsgrootte
Max. 18 kinderen

Aantal medewerkers
1 of 2 medewerkers

7-8 jaar

Max. 20 kinderen

1 of 2 medewerkers

9-12 jaar

Max. 30 kinderen

1,2 of 3 medewerkers

3. Afwijkingsregeling
Binnen Hoera kindercentra kan, overeenkomstig met de wet kinderopvang maximaal 3
uur afgeweken worden van de BKR wanneer sprake is van minimaal 10 uur
aaneengesloten opvang. Er zullen dan minimaal de helft van het op grond van de
beroepskracht-kindratio vereiste aantal medewerkers worden ingezet.
Gezien het activiteitenaanbod en de bezetting van de BSO hebben we ervoor gekozen om
gebruik te maken van de afwijkingsregeling tijdens schoolweken op maandag-, dinsdagen donderdagmiddag in te zetten van 17.30-18.00 uur.
De afwijkingsregeling als volgt ingezet:
Dag
Afwijking BKR
ochtend
Maandag
7:30-8:30
Dinsdag
7:30-8:30
Donderdag
7:30-8:30

Afwijking BKR
tijdens pauze
12:30-14:00
12:30-14:00
12:30-14:00

Afwijking BKR
middag
17:00-17:30
17:00-17:30
17:00-17:30

Bovengenoemde afwijkmomenten worden steeds kritisch bekeken (o.a. afhankelijk van
breng- en haaltijden en groepssamenstelling) en zo nodig bijgesteld. De clustermanager
is de eindverantwoordelijke m.b.t. deze afwijkingsregeling.
4. Dagritme
Dagritme BSO-kinderen
Binnen de BSO hanteren we structuur die dagelijks terugkomt. Dit is voor de kinderen
herkenbaar en biedt een houvast. Tijdens de schoolweken wordt er binnen de
voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (NSO) een dagritme gehanteerd dat
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elke dag dezelfde vorm aanneemt, tenzij er een speciale gelegenheid is. Dit heeft te
maken met vieringen zoals Sinterklaas, Sint Maarten, Pasen, maar ook situaties als de
Koningsdag of andere uitzonderingen. Buiten de schoolweken, in vakanties, wordt er
gedeeltelijk van het dagritme afgeweken. Dit omdat kinderen dan gehele dagdelen
aanwezig zijn.
BSO Sportief Hoera Maasbree is een BSO die vooral gericht op buiten, sport en bewegen
van kinderen. Buiten spelen is voor kinderen van belang om zich optimaal te kunnen
ontwikkelen. Door regelmatig in de natuur te zijn, worden kinderen zich meer bewust van
hun omgeving, scherpen ze hun zintuigen en leren ze hun eigen mogelijkheden en
grenzen kennen. Het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar laat er geen misverstand
over bestaan: buiten spelen is goed voor kinderen.
BSO Sportief Hoera Maasbree heeft als overtuiging dat binnen de energie van kinderen
vaak wordt getemperd. Buiten kunnen ze echt kind zijn. Ze kunnen meer beleven,
worden uitgedaagd en kunnen beter hun energie kwijt. Ook gaan ze minder innerlijke
barrières ervaren: ze worden minder bang voor beestjes en vies worden. Bovendien leren
ze belangrijke sociale vaardigheden, zoals zelfredzaamheid, initiatief nemen en elkaar
helpen. Buiten beleven geeft een gezonde ontspanning die kinderen nodig hebben na een
hele dag intensief onderwijs te hebben genoten.
BSO Sportief Hoera Maasbree nodigt uit tot buiten bezig zijn en de activiteiten die
aangeboden worden zijn gericht op het stimuleren van bewegen van kinderen.
NSO
De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers opgehaald van school, met de
bus, of op de fiets. Wanneer ouders toestemming hebben gegeven voor het fietsen naar
de BSO, dan komen de kinderen ook wel zelfstandig op de fiets naar de BSO, vanuit de
basisschool.
De pedagogisch medewerkers zijn te herkennen aan hun werkkleding en/of keycord met
naambadge. Kinderen die arriveren worden opgevangen, en indien nodig geholpen met
het opbergen van hun jas en tas, door de pedagogisch medewerkers of door de oudere
kinderen. Op de tafel, in de groepsruimtes, staat drinken klaar en fruit. Aan tafel wordt
dit genuttigd. Wanneer ze hun drinken en fruit op hebben, mogen ze kiezen waarmee ze
willen gaan spelen. In totaal kunnen er 50 kinderen op locatie MVC'19 en 18 op locatie
Dynamic worden opgevangen.
De kinderen van groep 3 zitten samen in een groep; de kinderen van groep 4 en 5 zitten
samen in een groep en de kinderen van groep 6, 7 en 8 zitten samen in een groep.
Kinderen zitten in deze basisgroep tot en met het fruitmoment. De groepsgrootte kan
afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen. Wanneer de basisgroep het toelaat worden
de kinderen van groep rood (4-5) en wit (6, 7, 8) samengevoegd. Dit geldt ook voor de
kinderen van Dynamic. Ouders geven hiervoor schriftelijk vooraf toestemming.
Na het fruitmoment hebben de kinderen de keuze uit verschillende activiteiten die
ongeveer gepland zijn van 16.00 uur tot 17.00 uur. Om de week worden er
georganiseerde workshop aangeboden kinderen worden tijdens het fruitmoment
gevraagd of ze deel willen nemen aan de geplande activiteiten. In de andere week wordt
actief begeleid gespeeld met de kinderen. Na het fruitmoment verdelen de kinderen zich
over verschillende activiteiten.
De pedagogische medewerkers verspreiden zich ook over de verschillende activiteiten,
rekening houdend met de beroepskracht-kindratio (BKR). Er zit diversiteit in het aanbod
van de activiteiten, bijvoorbeeld een kookactiviteit, een creatieve en of cultuuractiviteit,
een sportactiviteit of buiten spelen, echter de nadruk zal liggen op sport bewegen en
buitenspel.
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Voorbeelden van de workshops zijn: koken en bakken, vogelhuisje maken, sieraden
maken, een tas maken, hutten en bruggen bouwen, een dans of voetbal workshop, enz.
Door diverse faciliteiten/voorzieningen die de locatie BSO Sportief ons biedt, zullen er
vooral vaak workshops worden georganiseerd met het accent op buiten bewegen.
De BSO kent veel buitenruimte die geschikt is voor allerlei bewegings- en
sportactiviteiten. In een groepsruimte staat een Playstation-spelcomputer. Hier mogen de
kinderen vanaf een bepaalde leeftijd mee spelen, in groepjes van 2 of 3 kinderen. De
pedagogisch medewerkers, zorgen ervoor dat er regelmatig gerouleerd wordt. Dit doen
we aan de hand van een wekker, om het rouleren te bevorderen.
Kinderen mogen ook zelf iets kiezen, bijvoorbeeld een boek lezen, of met een ander kind
een gezelschapsspelletje spelen, enz.
Later op de middag, na 17.00 uur, mogen kinderen, volgens afspraak ook gebruik maken
van de computer en/of tablet. Hier zit een bepaalde tijd aan gekoppeld. Ook wordt er wel
eens gezamenlijk naar de televisie gekeken, dit ook pas na 17.00 uur.
Tijdens schoolvakanties wordt er volgens een vakantieprogramma gewerkt. Ouders
worden hier door middel van een bericht op het ouderportaal op de hoogte gesteld. Ook
wordt het programma op het ouderportaal geplaatst. Kinderen krijgen de mogelijkheid
om inspraak te hebben en alternatieven aan te dragen in het programma-aanbod. Denk
aan keuze van een thema en de soort van activiteiten. Deze ideeën en suggesties worden
door de pedagogisch medewerkers dan nader uitgewerkt in het vakantieprogramma.
Tijdens activiteiten kunnen kinderen voor elkaar iets betekenen. In de BSO is aandacht
voor bewustwording van sociaal gedrag ten opzichte van elkaar en de begeleiding.
5. Externe activiteiten
Binnen BSO Sportief Hoera Maasbree locatie Dynamic en MVC’19 worden er regelmatig
activiteiten georganiseerd. Kinderen verlaten dan de basisgroep om mee te doen aan een
activiteit in een andere ruimte of op een locatie elders. Indien het een activiteit op een
locatie elders betreft, kunnen ouders hun kind(eren) hier vooraf voor aanmelden. De
pedagogisch medewerkers bereiden de kinderen voor op het verlaten van de locatie. Bij
het verlaten van de locatie wordt ten alle tijden de checklist gevolgd.
6. Lokale samenwerking
Hoera richt zich op de opvang én ontwikkeling van kinderen. We doen dat allereerst
samen met ouders, maar bewust ook met onderwijs, verenigingen en welzijn.
We streven naar kindcentra waar kinderen van nul tot dertien jaar met elkaar spelen,
leren en zich ontwikkelen. Waar wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke visie en waar
kinderen terecht kunnen voor een zo breed mogelijk pakket aan activiteiten op het
gebied van educatie, opvang, welzijn en ontwikkeling. Zodat ook kinderen die extra zorg
of aandacht nodig hebben, zo veel mogelijk in de eigen omgeving kunnen opgroeien.
Bij voorkeur zijn onze locaties te vinden in een basisschool, sportcomplex of andere
maatschappelijke voorziening. Door deze brede lokale samenwerking ontstaan meer
mogelijkheden om de ontwikkeling van kinderen optimaal te begeleiden én om de
voorzieningen in het dorp zo breed mogelijk te (be)houden.
6.1 Samenwerking met vereniging
BSO sportief Hoera Maasbree locatie Dynamic en MVC’19 is gevestigd in Dynamic en
MVC’19. Dynamic, MVC’19 en kinderopvang werken samen om sport en kinderopvang
aan elkaar te verbinden. Zo worden er regelmatig samen activiteiten ondernomen. Wij
vinden het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Zowel Dynamic en
MVC’19 als de kinderopvang zorgen daarbij voor een optimale speel-leeromgeving.
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