PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN DE SPORT BSO ODIJK (VERKORTE VERSIE)

Pedagogisch beleidsplan de Sport BSO Odijk in het kort
De Sport BSO biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar en bevindt zich in het
dorpshuis van Odijk.
Naast het dorpshuis gebruiken wij de aangrenzende sporthal, die in directe verbinding staat
met de gang naar onze groepsruimtes.
Het buitenspelen vindt plaats op de grasvelden en de paden rondom het dorpshuis, welke
afgescheiden zijn van de aangrenzende weg middels beplanting. Op het grasveld bevinden
zich enkele speeltoestellen en bankjes.
Op de paden kan worden geskeelerd, geskatet en gestept.
Missie van de Sport BSO
“Elk kind wil een tijger zijn”
Een tijger is een mooi en krachtig dier; avontuurlijk, behendig, tactvol, moedig en een
doorzetter.
Op de Sport BSO stimuleren wij de kinderen hun persoonlijke en sociale competenties te
ontwikkelen middels een gevarieerd aanbod aan sport en spelactiviteiten, welke passen bij
hun ontwikkelingsfase.
Hierdoor leren kinderen onder meer behendig te worden, hun grenzen te verkennen, door te
zetten als het even tegenzit en samen te werken met andere kinderen.
De Sport BSO wil bijdragen in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen, door ze een plek
te bieden waar zij zich welkom en gewaardeerd voelen in wie zij zijn en waar zij volop
ontwikkelkansen krijgen om hun persoonlijke en sociale competenties te vergroten.
Visie van de Sport BSO
In een tijd waarin het beeldscherm een steeds belangrijkere rol speelt in het dagelijks leven
van kinderen, willen wij kinderen uitdagen om in hun vrije tijd interacties met elkaar aan te
gaan middels spel en bewegingsactiviteiten.
Bij bewegingsactiviteiten met turn en klimmateriaal zijn gecertificeerde sport & bewegingsbegeleiders aanwezig die de kinderen de juiste vaardigheden kunnen aanleren en kunnen
begeleiden bij het veilig gebruiken van sportmateriaal.
Wij bieden de kinderen binnen de basisgroepen een breed aanbod aan spelmogelijkheden
waaruit zij zelf kunnen kiezen. Met de aangeboden spelmogelijkheden en materialen hebben
de kinderen de mogelijkheid om samen of alleen te kunnen spelen.
Spelmateriaal wordt zoveel mogelijk aangeboden in afzonderlijke hoeken waar kinderen een
keuze uit kunnen maken.
De groepen
Binnen de Sport BSO werken wij met vaste basisgroepen.
De basisgroepen op maandag, dinsdag en donderdag bestaan uit kinderen die qua
ontwikkeling en leeftijd bij elkaar passen (4-6 jaar, 6-8 jaar en 8+)
De basisgroep op vrijdag is een verticale groep van kinderen van 4-12 jaar.
Elke basisgroep heeft een eigen ruimte.
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Wij streven ernaar met zoveel mogelijk vaste begeleiders op een basisgroep te werken.
Indien het aantal totale aanmeldingen op een dag lager is dan 20 kinderen, maken wij een
verticale basisgroep (4-12 jaar)
Wij hebben per dagdeel maximaal ruimte voor 70 kinderen.
Onze basisgroepen op maandag/ dinsdag/ donderdagmiddag
4-6 jaar (groep 1 en 2), maximaal 20 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers
Spelen, spelend leren en een veilige omgeving met een vast programma en voorspelbare
rituelen staan centraal binnen deze basisgroep.
Voor deze kinderen is het belangrijk dat ze na een lange dag school even lekker kunnen doen
waar ze op dat moment behoefte hebben. Dat kan alleen zijn, met een vriendje of met een
pedagogisch medewerker. Kinderen spelen naast en met elkaar.
Er is veel tijd en ruimte voor fantasiespel en rollenspel binnen deze groep, wat terug te zien is
in de inrichting/het speelgoed en in de opbouw van de dag met verspreide momenten voor vrij
spelen.
Daarnaast is er de mogelijkheid tot constructiespel, gezelschapsspelletjes, een boekje lezen ,
knutselen of even lekker uitrusten in de kussenhoek.
Tijdens vrij spel momenten kan er ook voor worden gekozen om buiten te spelen.
Er is een vaste dag structuur die voor de kinderen duidelijk wordt gemaakt middels foto’s van
de bijbehorende activiteiten.
Sportactiviteiten worden aangeboden op een speelse wijze in een 3 wekelijkse cyclus rondom
een bepaald thema, zodat gedurende een half jaar de kinderen een variatie aan vaardigheden
oefenen. Na 3 weken is er een sportvrije week, waarin ook ruimte is voor bijvoorbeeld
kookactiviteiten of een (actueel) thema.
6-8 jaar (groep 3 en 4), maximaal 20 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers
De variatie in behoefte qua spel van deze leeftijd is groot en de kinderen komen moe of vol
energie uit school.
Om nieuwe energie op te doen of energie kwijt te kunnen raken, wordt er eerst gesport met
deze kinderen.
Daarna is er volop gelegenheid tot vrijspelen, knutselen, een spelletje doen, een boekje lezen
of vrij sporten in de sporthal of buiten spelen.
Er is een ruime keuze aan gezelschapsspelletjes, knutselmateriaal en constructiemateriaal
waarmee gespeeld kan worden.
De sportactiviteiten worden aangeboden in een cyclus van 4 weken, waarbij er elke dag een
andere sport op het programma staat die wordt aangeboden op 2 niveaus. Accent binnen de
sportlessen is het aanleren van vaardigheden en het kennismaken met verschillende sporten.
Na een sportblok volgt een sportvrije week, waarin de kinderen kunnen kiezen uit vrij spelen
of vrij sporten. Tijdens de sportvrije week is ook ruimte voor andersoortige activiteiten zoals
koken.
8+ (vanaf groep 5), maximaal 30 kinderen en 3 pedagogisch medewerkers
Kinderen van 8 jaar en ouder hebben behoefte om hun middag zelf in te mogen vullen met
activiteiten die zij leuk vinden, samen met leeftijdsgenootjes/vriendjes uit de groep. Voor
deze kinderen is veel ruimte om te bepalen waar, wat en met wie ze spelen. Dat kan binnen,
buiten of in de sporthal zijn. Bij het aanschaffen van spelmateriaal en het bedenken van
activiteiten worden de kinderen actief betrokken.
Daarnaast hebben ze er behoefte aan om zich met leeftijdsgenootjes te kunnen meten.
Het sportprogramma wat direct uit school wordt aangeboden geeft daarvoor voldoende
ruimte. Tijdens de sportlessen wordt in meerdere vakken gewerkt waarbij voor elk kind wel
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een onderdeel is wat het aanspreekt. Ook worden er regelmatig wedstrijdjes gedaan waarin de
kinderen zich kunnen meten met anderen.
Door direct uit school te sporten kunnen de kinderen hun energie kwijt of zich opladen met
nieuwe energie.
Vrijdagmiddag 4-12 jaar, maximaal 20 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers
Binnen deze groep wordt een variatie aan activiteiten geboden waar kinderen van deze leeftijd
zich plezierig bij voelen en zich mee kunnen ontwikkelen.
Dat varieert van vrij fantasie spel, tot spelen met constructiemateriaal, buiten spelen,
knutselen en een boekje lezen.
Bij het sporten wordt bekeken welke kinderen aanwezig zijn, wat hun leeftijd en interesse is
en daarop wordt ingespeeld bij het aanbod van sportactiviteiten.
De pedagogisch medewerkers
Onze pedagogisch medewerkers hebben allemaal een diploma wat conform de CAO
kinderopvang de mogelijkheid biedt tot het werken op een BSO.
Er is altijd een medewerker aanwezig met een erkend kinder-EHBO diploma.
De pedagogisch medewerker is de spil in de groep en laat zich in zijn/haar handelen leiden
door de 4 pedagogische basisdoelen (Riksen-Walraven)
• Het bieden van emotionele veiligheid
• Het bevorderen van persoonlijke competentie
• Het bevorderen van socoale competentie
• Overdracht van normen en waarden
Elk kind heeft bij ons een eigen mentor. Dit is een vaste pedagogisch medewerker die op de
groep van het kind werkt en tevens vertrouwenspersoon is voor het kind.
De mentor is voor ouders het directe aanspreekpunt voor het bespreken van de ontwikkeling
van het kind en als zij een probleem ervaren of vragen hebben.
Eten & drinken
Kinderen hoeven geen eten mee van huis te nemen.
De Sport BSO wil bijdragen aan een gezond eetpatroon van kinderen.
Dat wil niet zeggen dat er nooit een koekje of snoepje wordt gegeten.
Als drinken serveren wij water, thee of water met vruchten.
Als tussendoortjes serveren wij fruit en crackers of een boterham.
Wij houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van ouders en kinderen bij de
maaltijden en tussendoortjes.
Wij houden rekening met voedselallergieën/intoleranties.
Op het moment dat er kinderen op de BSO zitten met een pinda allergie, gebruiken wij geen
producten waar (sporen van) pinda’s in kunnen zitten.
Tijdens vakantie opvangdagen bieden wij een lunch die past bij “ het vakantie / vrijetijd
gevoel ”.
Dat kan variëren van tosti’s of zelf pizza maken, tot een broodje gezond of soep met broodjes.
Wennen als je nieuw op de BSO komt
Wennen moet op een plezierige manier verlopen en verloopt voor elk kind en elke ouder
anders.
Voordat een kind start op de Sport BSO wordt er een afspraak gemaakt voor een
intakegesprek en een of meerdere wenmomenten.
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Stagiaires
De Sport BSO is een erkend leerbedrijf voor een aantal opleidingen op MBO niveau 2, 3 en 4
in het domein Welzijn en Sport & Bewegen die kwalificerend zijn voor het werken in de
buitenschoolse opvang.
Daarnaast bieden wij HBO stagiaires de mogelijkheid stage bij ons te lopen, mits het diploma
van hun opleiding kwalificerend is om in de buitenschoolse opvang te werken.
Pedagogisch medewerkers in opleiding en stagiaires worden incidenteel (ziekte vaste
medewerkers en vakantieperiodes) ingezet in de formatie.
Wij bieden jaarlijks een aantal middelbare scholieren om hun maatschappelijke stage te doen
op de Sport BSO
Oudercontacten
Een open en respectvol contact tussen ouders / verzorgers en pedagogisch medewerker is
noodzakelijk om het gedrag van het kind te begrijpen, om samen één lijn te vinden in de
opvoeding, om elkaar te steunen in de opvoeding en om een goed contact met het kind op te
bouwen.
De meeste oudercontacten vinden plaats tijdens het ophaalmoment, zijn informeel van aard en
bestaan uit het uitwisselen van gewone, alledaagse dingen.
Soms is er behoefte vanuit de ouder of de pedagogisch medewerker om een aparte afspraak te
maken. Het betreft dan gesprekken waarin meer persoonlijke informatie over een kind wordt
uitgewisseld, de ontwikkeling van het kind wordt besproken, of zorgen kunnen worden geuit.
Algemene informatie over programma, personeel, ouderraad aangelegenheden en dagelijkse
gang van zaken op de BSO wordt verspreidt middels e-mail of een digitale nieuwsbrief.
Begin van het schooljaar ontvangen de ouders een digitaal informatieboekje met informatie
over, onder meer de groepssamenstelling, personele bezetting en sluitingsdagen.
Nieuwsbrief en informatieboekje zijn ook te vinden op de website.
Ouderraad
De Sport BSO heeft een ouderraad.
De ouderraad is een overleg en adviesorgaan, wat bestaat uit ouders wiens kinderen naar de
Sport BSO gaan.
Elke ouder kan hier in principe lid van worden, hoewel de voorkeur qua samenstelling uitgaat
naar een brede vertegenwoordiging qua leeftijd van de kinderen.
Toezicht GGD
De GGD voert jaarlijks, in opdracht van het Ministerie van SZW, het toezicht uit op alle
organisaties voor kinderopvang in Nederland.
De link naar het inspectierapport is te vinden op onze website.
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Wij maken gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld die ontwikkeld
is voor de kinderopvang. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer
er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.
Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te handelen bij mogelijk geweld- of
zedendelicten door een collega en een route hoe te handelen wanneer er sprake is van
seksueel overschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.
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