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1. Pedagogisch werkplan BSO Hoera Helden locatie de Pas
BSO Hoera Helden locatie de Pas biedt voorschoolse opvang aan kinderen in de
basisschoolleeftijd van 4 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 15 kindplaatsen bij BSO Hoera locatie de Pas. Voorschoolse opvang
wordt aangeboden van maandag tot en met donderdag.
Basisgroep
Groepsruimte

Leeftijd
4-13 jaar

Maximale groepsgrootte
Max. 15 kinderen

Aantal medewerkers
1 of 2 medewerkers

Max. 11 kinderen per pedagogisch
medewerkers als de leeftijd 4 tot 7
jaar is.

Op vrijdagochtend kan voor voorschoolse opvang gebruik worden gemaakt van BSO
locatie de Liaan. Ook tijdens studiedagen vindt het BSO aanbod plaats bij BSO locatie de
Liaan. Tijdens schoolvakanties vindt het BSO aanbod plaats bij BSO Kinderdroom in
Panningen. Ouders zijn hiervan op de hoogte en hebben hier toestemming voor gegeven.
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 wordt bij BSO Hoera Helden locatie de Pas geen gebruik
gemaakt van de afwijkingsregeling.
4. Dagritme
Kinderen die voor 7.30 uur worden gebracht, kunnen bij Hoera gebruik maken van het
ontbijt. Kinderen die na 7.30 uur komen, hebben thuis al ontbeten. Tijdens de VSO
kunnen de kinderen kiezen uit verschillende activiteiten/ materialen waaronder
spelletjes, knutselen, techniek. De kinderen van groep 1-2 worden om 8.30 naar de klas
gebracht. De overige kinderen gaan zelfstandig naar de klas.
5. Externe activiteiten
Binnen Hoera Helden locatie de Pas worden geen externe activiteiten georganiseerd.
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.
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6.1 Samenwerking onderwijs
Hoera werkt nauw samen met basisschool de Pas. Er wordt ingezet op de ontwikkeling
van een gezamenlijke visie rondom een ‘groen IKC’. Daarnaast wordt op activiteiten
niveau gewerkt aan een nog betere samenwerking tussen de leerkrachten van de
onderbouw en de pedagogisch medewerkers van de peutergroepen.
Groen concept
Samen Buiten Bezig Zijn is de nieuwe missie van basisschool de Pas en Hoera Helden
locatie de Pas. Daarmee willen wij kinderen helpen hun kwaliteiten en talenten te
ontwikkelen en hen leer- en levensvaardigheden eigen te maken voor nu en voor de
toekomst.
Natuur draagt bij aan lichamelijke-, emotionele, sociale en geestelijke ontwikkeling en
ook aan gezondheid en welbevingen van kinderen. Daarnaast zorg natuur voor
verwondering, verbondenheid en daarmee aan respect voor natuur.
Groene pedagogiek neemt de actieve verbondenheid met de natuurlijke omgeving als
uitgangspunt en wil de ontwikkeling van waarneming, inzicht en samenhang in de natuur
stimuleren. Het doel is dat de natuur in al haar verschijningsvormen deel gaat uitmaken
van de belevingswereld.
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