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Beste ouder of betrokkene 
van de SterrenBSO,

10 jaar geleden werd ik gevraagd door ouders om een BSO te 
organiseren in de dr Bosschool. Op 10 januari 2005 opende BSO 
De Boshut haar deuren. Nu vieren we ons 10-jarig bestaan in een 
fantastisch nieuwbouwpand. Met trots heb ik hierbij het school-bso 
schakelproject geinitieerd en in geinvesteerd. 

Begonnen als Regelfee op een donderdagmiddag met 6 kindjes in een 
lokaal aan de Nolenslaan. En al snel uit gegroeid tot een goed lopende 
BSO in de dr Bosschool, waar inmiddels 130 kinderen per dag worden 
opvangen. Vanaf mei 2013 ook BSO Lombok gestart in samenwerking 
met de Parkschool. We mogen ons dan ook met recht specialist 
noemen in samenwerking met school.

Ons doel is om kinderen een goede tijd na schooltijd te geven 
zodat ze met veel plezier naar de BSO gaan. Dit laten we nog steeds 
als belangrijkste factor gelden. Ik ben dan ook beretrots dat alle 
supermedewerkers zo’n fantastisch activiteitenprogramma neerzetten 
en lieve zorg hebben voor de kinderen.
 
Door de bedrijfsontwikkelingen heb ik het laatste jaar de organisatie 
wat anders ingericht, waardoor BSO De Boshut en BSO Lombok onder 
SterrenBSO vallen. Een BSO waar iedereen een ster kan zijn en de 
lokatiecoordinatoren samen met hun teams de BSO’s dragen.

Voor mij persoonlijk breekt er een nieuwe fase aan, waarbij ik me in 
blijf zetten om de kwaliteit te continueren, maar ook ga ik me bezig 
houden met verdere innovaties binnen de BSO’s. Daarnaast ga ik aan 
de slag met mijn nieuwe bedrijf Sterrenkracht. Mijn opgebouwde 
expertise binnen BSO, Onderwijs en de organisatie van Cultuur-, en 
Sportactiviteiten wil ik breder en op sprankelende wijze gaan inzetten.

Met BSO Lombok wil ik dit jaar nog grote stappen maken richting een 
IKC (integraal kindcentrum).

Ik wil alle medewerkers, ouders, kinderen, docenten, schooldirecteuren, 
gemeenteraadsleden, adviseurs en niet te vergeten mijn man Erik en 
mijn kinderen Abe en Pablo, bedanken voor al hun geduld en steun in 
de ontwikkeling de laatste 10 jaar van dit mooie 
bedrijf, alleen was me dit nooit gelukt.

September 2014,
Ciske Anne van Oosterhout,
De Regelfee



4 5

> inleiding

> Welkom bij SterrenBSO! 
SterrenBSO biedt buitenschoolse opvang op BSO De Boshut 
in Tuinwijk en BSO Lombok. Voor veel mensen die al langer bij 
De Boshut of Lombok komen, is de naam SterrenBSO nieuw; ze 
kenden eerder De Regelfee. Vanwege bedrijfsontwikkelingen 
hebben we keuzes gemaakt: De Regelfee is nog steeds de 
overkoepelende holding, en de BSO’s vallen voortaan onder 
SterrenBSO. Naast SterrenBSO ontwikkelt De Regelfee het 
bedrijf SterrenKracht, waarmee zij enerzijds advies verleent 
over samenwerking tussen school en opvang en anderzijds 
activiteitenprogramma’s ontwikkelt met een team van 
professionals in vrije tijd.

> Een plek waar uw kind kan stralen
SterrenBSO staat bekend om haar brede activiteitenaanbod. 
We gaan met de kinderen veel naar buiten toe en werken nauw 
samen met de scholen en de wijk. De behoefte van het kind 
staat centraal bij SterrenBSO. We zorgen voor een veilige en 
zorgzame omgeving, waar kinderen zich in hun eigen tempo 
kunnen ontwikkelen. Het team van professionals in vrije tijd zorgt 
voor een goed evenwicht tussen rust en activiteiten. Hier gaan 
zelfstandigheid en liefdevolle aandacht hand-in-hand.

> BSO De Boshut
BSO De Boshut is de opvangpartner van de Dr. Bosschool. We 
hebben een gedeelde visie en werken samen met docenten en 
ouders. We maken samen gebruik van lokalen en andere ruimtes 
van de school. Na jarenlange ervaring met het dubbelgebruik van 
ruimtes en het uitvoeren van een pilot, zijn we in 2014 een nieuwe 
uitdaging aangegaan: een investering in de nieuwbouw van de 
Dr. Bosschool, een paradepaardje voor Utrecht!. Vrijwel de 

complete benedenverdieping wordt na schooltijd omgetoverd tot 
een echte BSO-ruimte voor 130 kinderen. De ruimte die tijdens 
schooltijd plek geeft aan drie kleutergroepen, twee speellokalen 
en een flexwerkruimte, heeft na schooltijd direct een andere sfeer 
en andere beleving dankzij de nieuwe inrichting door STOOM 
architecten. Kortom: gevarieerde ruimtes voor alle leeftijden!

> BSO Lombok
BSO Lombok biedt aan kinderen een plek die goed bij de wijk 
Lombok past: levendig, creatief en met activiteiten waar een 
kind met plezier naartoe gaat. BSO Lombok is gehuisvest in de 
Parkschool in het Molenpark. Wij werken samen met de Parkschool, 
maar bieden ook opvang aan kinderen van andere scholen. Met die 
scholen zoeken we de samenwerking op.

Dit boekje geeft u alle aanvullende algemene voorwaarden 
(spelregels) van SterrenBSO. In het tweede deel vindt u informatie 
over ons pedagogisch beleid en onze praktische werkwijze. Actuele 
informatie over onze tarieven, mutaties, extra opvang en ruilen vind 
u op onze website www.sterrenbso.nl, evenals de betalings- en 
contactinformatie.

Veel leesplezier!

Namens alle medewerkers van het SterrenBSO team
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> visie
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1.1  Kind centraal
De behoefte van het kind staat centraal bij SterrenBSO. Ons team 
van professionals zorgt voor een veilige en zorgzame omgeving, 
waar kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. We 
geven de kinderen het gevoel erbij te horen. Zelfstandigheid en 
liefdevolle aandacht gaan hier hand-in-hand. We willen dat de 
kinderen plezier beleven aan de BSO en niet alleen komen omdat 
ouders moeten werken. 

1.2  Balans rust - activiteit
SterrenBSO zorgt voor een goed evenwicht tussen rust en 
activiteiten. Wij zien dat kinderen in Nederland van school naar 
opvang naar sport gaan. Bij elke activiteit worden andere visies 
en opvoedmethoden gehanteerd. SterrenBSO werkt aan een 
gedeelde opvoedmethode: school en BSO gaan hand in hand. Zo 
brengen we meer balans in de dag voor het kind.

1.3  Vrijheid, doen, buitenspelen
Vrijheid en doen staan bij ons centraal. Kinderen moeten lekker 
naar buiten kunnen, in bomen klimmen en vies worden. Wij 
prikkelen hun fantasie door lekker de natuur in te gaan, of naar een 
fort of speeltuin. We bieden speelmogelijkheden die aansluiten bij 
de verschillende leeftijdsgroepen en belevingswerelden. Omdat 
kinderen de behoefte hebben ergens bij te horen, bieden we veel 
activiteiten aan in de vorm van clubs: een sportclub, theaterclub 
of fortclub. Verder vinden we het belangrijk dat kinderen vrijheid 
ervaren: door buiten te spelen, te voelen dat niet altijd op hun 
vingers wordt gekeken, door zelf te ontdekken en te fantaseren en 
zelf te bepalen wat te gaan doen.

1.4  Betrouwbare BSO
Voor ouders vinden we het belangrijk dat ze 100% op ons kunnen 
vertrouwen: vertrouwen dat we de opvang regelen en dat we goed 
voor hun kind zorgen. Ouders moeten hun kind met een goed 
gevoel aan ons kunnen overdragen.

1.5  Samenwerking
SterrenBSO zoekt de samenwerking met de school en andere 
partijen. We maken samen met de school gebruik van lokalen en 
speelruimtes. We werken ook samen met verschillende sportclubs: 
zo hebben we een intensief samenwerkingsverband met de 
judoschool van Erik Verlaan Sport. Als we naar buiten gaan om in 
de wijk te spelen, spelen we ook wel eens samen met kinderen 
die (die dag of helemaal) niet naar de BSO gaan. Een goede 
samenwerking met andere betrokkenen uit de wijk is voor ons 
dan ook erg belangrijk. Denk aan andere scholen, speeltuinwerk, 
een kunstenaarscollectief. SterrenBSO participeert dan ook in het 
Bredeschooloverleg en heeft overleg binnen de Vreedzame Wijk.

1.6  Dubbelgebruik ruimtes
SterrenBSO heeft niet alleen veel ervaring in de samenwerking 
met school, maar ook praktijkervaring in het dubbelgebruik van 
klaslokalen en gemeenschappelijk ruimtes. Die ervaring en een 
pilot hebben op de Dr. Bosschool geleid tot nieuwbouw waarbij de 
complete benedenverdieping voor beide toepassingen optimaal 
geschikt is. Een echt paradepaardje! De ruimte geeft tijdens 
schooltijd plek aan drie kleutergroepen, twee speellokalen en een 
flexwerkruimte. Na schooltijd is deze ruimte direct een BSO-ruimte 
voor 130 kinderen, met voor de jongsten een (VVE-)ruimte waar ze 
kunnen wennen. De BSO heeft  dankzij de nieuwe inrichting door 
STOOM architecten direct na schooltijd een hele eigen sfeer en 
andere beleving. Kortom, gevarieerde ruimtes voor alle leeftijden!
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> kwaliteit> missie

2

Welke missie stelt SterrenBSO zich: 
> Een bijzonder en breed activiteitenaanbod voor kinderen, waarbij 
plezier, actie en buiten-zijn centraal staan; 
> Een succesvolle samenwerking tussen SterrenBSO en het 
onderwijs en verdere ontwikkeling hiervan;
> Balans in de dag van het schoolgaande kind, met vaste gezichten 
en vriendjes van school, een gevarieerd aanbod inspelend op 
trends, op uitdagende locaties;
> Ontzorging van de ouders, doordat de hele dag van hun kind 
vertrouwd en goed geregeld is;
> Blijvende kwaliteit vanuit de vraag van ouders.

SterrenBSO is lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang 
en hanteert de Governance Code Kinderopvang. SterrenBSO 
werkt volgens de door het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid vastgestelde beleidsregels en volgens de 
richtlijnen van de CAO Kinderopvang en de vereisten voor 
registratie van kindercentra. We worden regelmatig gecontroleerd 
door de GG&GD. 
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> aansprakelijkheid> algemene 
voorwaarden

4

SterrenBSO hanteert de Algemene Voorwaarden van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang, die tot stand zijn gekomen in 
overleg met de Consumentenbond en BOinK (Belangenvereniging 
voor Ouders in de Kinderopvang). 

Voor schade aangericht door SterrenBSO heeft SterrenBSO 
een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 
afgesloten. Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor schade 
veroorzaakt door hun kind. SterrenBSO is niet verantwoordelijk 
voor schade, vermissing of diefstal van eigendommen van ouders 
en kinderen. 
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> klachten

Als u een klacht heeft over een van de BSO’s van SterrenBSO, 
kunt u een aantal dingen doen. In de eerste plaats kunt u bij 
problemen contact opnemen met de direct betrokkene. Dat is de 
beste oplossing: een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven, 
waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt 
komen. Daarnaast is het altijd mogelijk om te overleggen met de 
oudercommissie van de desbetreffende BSO. Mocht u er toch niet 
uitkomen, dan zijn er andere stappen mogelijk, zoals hieronder 
beschreven. 
 
6.1 Interne klachtenregeling 
Iedere ouder kan een klacht indienen met betrekking tot (de 
diensten van) de SterrenBSO. De klacht kan uitsluitend schriftelijk 
worden ingediend. Deze wordt gericht aan de locatiecoördinator 
van de SterrenBSO. De klager vermeldt bij de klacht in ieder geval 
zijn of haar naam, adres en telefoonnummer. Anonieme klachten 
kunnen niet in behandeling worden genomen. De klager omschrijft 
zijn klacht zo duidelijk mogelijk.
De locatiecoördinator verzendt zo spoedig mogelijk een 
schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht. De 
locatiecoördinator kan vervolgens verzoeken de klacht nader toe te 
lichten of aanvullende informatie en/of documenten te verstrekken.

Heeft een klacht betrekking op specifieke personen, dan zal de 
locatiecoördinator − als dat voor de afhandeling van de klacht 
nodig mocht zijn − deze personen over de klacht inlichten en hun 
verzoeken inhoudelijk op de klacht te reageren.

Uiterlijk 6 weken na het indienen van de klacht ontvangt de 
klager van de locatiecoördinator een schriftelijke, inhoudelijke 
beoordeling van zijn of haar klacht.
Als u er samen met de SterrenBSO niet uitkomt, kunt u 
uw klacht alsnog indienen bij de Klachtencommissie of de 
Geschillencommissie Kinderopvang.

6.2 Onafhankelijke Klachtencommissie
Op basis van de Wet Klachtrecht kunt u uw klacht voorleggen 
aan een onafhankelijke Klachtencommissie. Het is niet nodig dat 
u uw klacht eerst bij de desbetreffende BSO heeft ingediend. De 
Klachtencommissie beoordeelt uw klacht en geeft vervolgens een 
niet-bindend advies. Mocht u het niet eens zijn met het advies van 
de Klachtencommissie, dan kunt u besluiten alsnog uw klacht in te 
dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

SterrenBSO is aangesloten bij landelijke Klachtencommissie:
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK), Postbus 21 , 
3738 ZL Maartensdijk. Internet: www.klachtkinderopvang.nl

Sinds 1 april 2008 kan de oudercommissie klachten voorleggen 
aan de klachtenkamer van de Stichting Klachtencommissie 
Kinderopvang (SKK), te Baarn. De klachtenkamer geeft 
oudercommissies de gelegenheid om een klacht in te dienen 
over de uitvoering van het adviesrecht binnen hun organisatie. De 
houder van de BSO hoeft hiervoor niet aangesloten te zijn bij de 
SKK; SterrenBSO is dit wel. 

Informatie is op te vragen via de email: klachtenkamer@
klachtkinderopvang.nl, of telefonisch met 0900-0400034 of via 
postbus 398, 3740 AJ te Baarn.

Ook kan de oudercommissie informatie halen uit het Reglement 
Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang. Deze ontvangt de 
oudercommissie van SterrenBSO; het is daarnaast te vinden op 
www.klachtenkamer.nl.

6.3 Geschillencommissie Kinderopvang
Heeft u een klacht over de totstandkoming of de uitvoering van uw 
overeenkomst met SterrenBSO en kunt u er met SterrenBSO zelf 
niet uitkomen, dan kunt u ook terecht bij de Geschillencommissie 
Kinderopvang. Deze Geschillencommissie neemt een zaak alleen in 
behandeling als u vooraf uw klacht bij SterrenBSO heeft ingediend 
en uw geschil met SterrenBSO niet ouder is dan 3 maanden. Voor 
het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie is een 
vergoeding verschuldigd. De Geschillencommissie beoordeelt uw 
klacht conform haar Reglement en geeft vervolgens een bindend 
advies.

Meer informatie over de Geschillencommissie kunt u opvragen bij: 
Geschillencommissie Kinderopvang, Borderwijklaan 46, Postbus 
90600, 2509 LP Den Haag, www.sgc.nl.
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U kunt uw kind inschrijven via de website. Bij SterrenBSO zijn 
alle kinderen van harte welkom. Zodra er een plaats vrijkomt 
bij de buitenschoolse opvang waarvoor uw kind in aanmerking 
komt, bieden we u de opvang aan. We houden daarbij rekening 
met de inschrijfduur, leeftijd, gewenste dagen, bezetting, 
stabiliteit en groepssamenstelling. Ongeveer drie maanden voor 
de plaatsingsdatum nemen we contact op met de ouders om 
mogelijke wijzigingen op de inschrijving door te spreken. Op basis 
van deze laatste gegevens wordt er een plaatsingsovereenkomst 
verzonden. 

Let op: ook 2e en volgende kinderen dienen volgens de procedure 
te worden ingeschreven!

7.1 Voorrang bij plaatsing 
SterrenBSO hanteert de volgende criteria voor voorrang bij 
plaatsing:

> Broertjes en zusjes van kinderen die al op de BSO zitten (2e en 
volgende kinderen);
> Kinderen die ook een woensdag of vrijdag naar de BSO komen, 
hebben voorrang op de ‘drukke dagen’;
> Uitbreiding van dagen;
> Wisseling van dagen;
> Kinderen van de Dr. Bosschool of Parkschool;
> Nieuwe aanmelding van andere scholen.

7.2 Plaatsingsovereenkomst en mutaties
In de plaatsingsovereenkomst is vastgelegd op welke vaste dagen 
van de opvang gebruik gemaakt zal worden. Een verandering 
van de vaste dagen vindt plaats in overleg met SterrenBSO. 
Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het mutatieformulier 
op de website. 

Als u akkoord gaat met het aanbod, dient u de 
plaatsingsovereenkomst binnen maximaal vijf werkdagen 
ondertekend retour te zenden. Zodra SterrenBSO de getekende 
plaatsingsovereenkomst heeft ontvangen, is deze rechtsgeldig. De 
ontvangst door de medewerker van SterrenBSO wordt bevestigd. 

7.3 Opzeggen en opzegtermijn 
Beide partijen kunnen alleen door middel van een schriftelijk 
bericht de opvang (gedeeltelijk) opzeggen, met inachtneming van 
een opzegtermijn van een maand. De planningsmedewerker stuurt 
hiervan een bevestiging met vermelding van de einddatum.

Tenzij anders vermeld wordt de plaatsingsovereenkomst aangegaan 
voor onbepaalde tijd. In elk geval eindigt de opvang op de eerste 
dag van de zomervakantie voorafgaand aan het schooljaar waarin 
het voortgezet onderwijs voor het kind begint.

SterrenBSO heeft de mogelijkheid de plaatsingsovereenkomst 
te beëindigen in uitzonderlijke individuele omstandigheden, als 
opvang van het betreffende kind in redelijkheid niet meer mogelijk 
is. In dit geval is beëindiging pas mogelijk als de SterrenBSO zich 
in de voorafgaande periode voldoende heeft ingespannen − in 
overleg met de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) en/of de 
directie van de basisschool − om deze omstandigheden zodanig te 
wijzigen dat de opvang toch zou kunnen worden voortgezet. 

> plaatsingsprocedure
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> intake & wennen
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8.1  Intake
SterrenBSO stelt zich ten doel zo goed mogelijk tegemoet te 
komen aan de wensen van ouders. Ongeveer een maand vóór 
de plaatsingsdatum neemt een vaste pedagogisch medewerker 
contact op met de ouders/verzorgers en ontvangt hen met het 
kind voor een intakegesprek. Een van de vragen is om het kind 
te typeren: wat voor kind is het, wat zijn de dingen die het al 
goed kan, wat heeft speciale aandacht nodig? We controleren 
de gegevens die bij het kind horen via de stamkaart (huisarts, 
bereikbaarheid ouders bij calamiteiten, et cetera) en bespreken 
bijzonderheden van het kind (eetgewoonten, eventuele allergieën, 
et cetera). Ook kunnen de ouders hun wensen naar voren 
brengen. Deze wensen mogen uiteraard niet strijdig zijn met het 
groepsbelang.

De vaste BSO-medewerker informeert de ouders over de dagelijkse 
gang van zaken op de BSO. Gespreksonderwerpen zijn onder 
andere de dagen waarop het kind komt, het ophaalmoment van de 
ouders, de voeding en de activiteiten die aangeboden worden. We 
benadrukken dat de ouders altijd op de locatie welkom zijn, wel ná 
17.00 uur − in een enkel geval om 17.30 uur − om te voorkomen 
dat de aangeboden activiteit wordt verstoord. Bellen kan natuurlijk 
ook. Daardoor kan het wederzijdse vertrouwen groeien, wat voor 
een goede begeleiding van het kind noodzakelijk is. Het is altijd 
mogelijk de pedagogisch medewerkers aan te spreken tijdens het 
ophalen. Als ouders dat wensen, maken we een afspraak.

8.2  Wennen
In overleg met de ouders worden afspraken gemaakt over de 
gewenningsperiode. Meestal loopt deze gelijk aan het wennen op 
school. We kijken naar de meest gunstige manier voor het kind om 
thuis te raken. Soms is dat eerst een keertje komen kijken met de 
ouder en dan een middag meespelen en vroeg worden opgehaald. 
En soms is het gelijk helemaal meedoen.
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> basisgroep
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In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de 
buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen wordt 
geplaatst. Dit heet de ‘basisgroep’. De wet biedt ruimte om tijdelijk 
af te wijken van deze regel. Met toestemming van de ouders kan 
(extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de basisgroep van 
het kind plaatsvinden.

Een basisgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen voor de 
leeftijdsgroep 4-7 jaar en maximaal 30 kinderen voor de 
leeftijdsgroep 8-12 jaar. Op locaties waar meer dan 20 kinderen 
worden opgevangen, zijn de kinderen verdeeld over meerdere 
basisgroepen. Per dag van de week kan de basisgroep verschillend 
zijn, afhankelijk van de groepssamenstelling en het aantal 
aanwezige kinderen. Uw kind kan dus op verschillende dagen in 
de week geplaatst zijn in verschillende basisgroepen, op dezelfde 
locatie. Dit is het geval bij een (structureel) lagere bezetting van 
groepen op een specifieke dag van de week of omdat er geen 
plek is op verschillende dagen in dezelfde basisgroep. Bij een 
aangevraagde ruildag of extra opvangdag kan het zijn dat uw 
kind in een andere dan de vaste basisgroep wordt geplaatst. 
De werkwijze op de BSO-locatie is zodanig dat kinderen en 
medewerkers altijd weten én ervaren bij welke basisgroep zij horen. 
Uiteraard krijgen de kinderen zelf de vrijheid om activiteiten te 
kiezen en vriendjes in een andere basisgroep op te zoeken. 

Bij een lagere bezetting op de basisgroep kan er voor gekozen 
worden om (groepjes) kinderen buiten hun vaste basisgroep samen 
te voegen. In deze samengevoegde groep is er meer keus voor 
kinderen om samen te spelen en ontstaat meer gelegenheid om 
specifieke activiteiten aan te bieden, bijvoorbeeld aan kinderen van 
dezelfde leeftijd of aan kinderen met dezelfde interesse. 
Bij de samenvoeging zijn vaste pedagogisch medewerkers 
aanwezig en is de structuur van de dag gelijk, dus herkenbaar voor 
uw kind.

In de praktijk gaan wij flexibel om met de indeling van de 
basisgroepen. Tijdens vakanties en op woensdag en vrijdag 
voegen we basisgroepen van verschillende locaties samen. In deze 
samengevoegde groep is er meer keus voor kinderen om samen te 
spelen en ontstaat meer gelegenheid om specifieke activiteiten aan 
te bieden. Zo willen wij de jongen van 11 jaar die wil voetballen 
met leeftijdsgenootjes in de vakantie graag die mogelijkheid 
bieden. Bij de samenvoeging zijn vaste SterrenBSO-medewerkers 
aanwezig. De structuur van de dag is gelijk, dus herkenbaar voor 
kinderen. 

Bij een incidenteel lagere bezetting van groepen - bijvoorbeeld 
in vakantieperiodes -  of om pedagogische redenen kunnen 
andere basisgroepen worden gevormd, door het samenvoegen 
van groepjes kinderen.

9.1  Toestemmingsverklaring
De wet verplicht ons om u te informeren en schriftelijke 
toestemming te vragen voor het plaatsen van uw kind in een 
tweede basisgroep, ook als die op dezelfde locatie is. Wij 
ondervangen dit door eenmalig toestemming te vragen aan 
ouders, of het nu gaat om een incidentele wijziging of gedurende 
een bepaalde periode. Nieuwe ouders geven via de ondertekende 
offerte hun schriftelijke toestemming. Voor ouders wier kind 
al gebruik maakt van de buitenschoolse opvang en voor wie 
de toestemming niet via de offerte is geregeld, bestaat de 
‘Toestemmingsverklaring opvang in basisgroepen’. Hierin kunnen 
zij aangeven op de hoogte te zijn van bovenstaande informatie en 
akkoord te gaan. De medewerkers op de groep informeren u altijd 
over een incidentele of tussentijdse samenvoeging of wijziging.
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Wanneer u een contract voor de BSO bij ons heeft, ontvangt u een 
mail met daarin een link. Als u hierop klikt, activeert u de toegang 
tot ons systeem. U wordt dan gevraagd om een wachtwoord aan 
te maken. Wanneer u bent ingelogd, komt u op de homepagina in 
de ouderlogin. Via de ouderlogin kunt u online informatie aan ons 
doorgeven. De uitleg vindt u ter plekke online. Als de link eenmaal 
is geactiveerd, kan de ouderlogin alleen nog via de site geopend 
worden.

Om in te kunnen loggen via de ouderlogin heeft u een van 
onderstaande browsers nodig: Mozilla Firefox, Google Chrome of 
Safari. 

Via de ouderlogin kunt u:
> vanuit huis extra- en ruildagen doorgeven;
> een broertje of zusje inschrijven;
> zelf uw contactgegevens wijzigen (e-mail, adres,  
telefoonnummers);
> uw facturen en jaaropgave inzien.
 

De SterrenBSO is geopend aansluitend op de schooltijden, in de 
schoolvakanties en op studiedagen. De sluitingstijd is altijd 18.30 
uur. 

Op feestdagen en wettelijk voorgeschreven sluitingsdagen vindt 
geen opvang plaats. Locaties zijn ook gesloten op studie- en 
teamdagen van de SterrenBSO. Alle sluitingsdagen worden ruim 
van tevoren bekend gemaakt. 

> openingstijden,
 halen & brengen
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> kinderopvangtoeslag

12

> prijs & prijswijzigingen

SterrenBSO heeft eenmaal per jaar de mogelijkheid om de over- 
eengekomen vergoeding voor de opvang te verhogen in verband 
met stijging van kosten en/of vermindering van inkomsten/
subsidies. Dit doen wij bij voorkeur per 1 januari. Een verhoging 
van de vergoeding wordt uiterlijk twee maanden vóór de ingangs-
datum bekendgemaakt. Een verhoging boven de 5% moet uiterlijk 
zes maanden vóór de ingangsdatum bekend worden gemaakt. 

Ouders kunnen een tegemoetkoming van de overheid in de 
kosten van kinderopvang aanvragen in de vorm van een toeslag. 
De Wet Kinderopvang gaat uit van een toeslag voor ouders die 
betaald werk en de zorg voor kinderen combineren en gebruik 
maken van geregistreerde kinderopvang. De toeslag is gerelateerd 
aan het inkomen van de ouder(s). U ontvangt aan het begin van 
het kalenderjaar een jaaroverzicht van alle uren waarover in het 
voorgaande jaar is gefactureerd. Op basis van dit overzicht maakt 
de Belastingdienst, voor de ouders, een definitieve jaarafrekening 
van de toeslag. De Belastingdienst vraagt SterrenBSO gegevens 
aan te leveren voor de controle van de kinderopvangtoeslag. 
Daarom zijn wij verplicht uw BSN-nummer te registreren. 

Meer informatie: 0800 - 0543
www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl.
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>	pedagogisch	beleid

Bij SterrenBSO zitten de kinderen in een vaste basisgroep. 
De kinderen komen aan het begin van de middag bij elkaar. 
Tussen 16.00 uur en 17.30 uur zijn er allerlei clubs en activiteiten 
waaraan zij kunnen deelnemen. Ze kunnen dan uit hun 
basisgroep gaan. Om 17.30 uur komen ze weer terug in de 
basisgroep, van waaruit ze kunnen worden opgehaald. 

Om kinderen een fijne, veilige, vrolijke, vrije middag te kunnen 
bieden, is het belangrijk hun ontwikkeling te kennen. Het gaat 
ons hierbij om de algemene ontwikkeling in de groep en om 
de individuele ontwikkeling. Elk kind is anders. Wij letten bij de 
invulling van de dag steeds op de volgende aspecten: veiligheid 
& welbevinden, autonomie & participatie, spelen & vrije tijd, 
leren & ontwikkelen, relaties in de groep en samenwerking met 
ouders. Deze passen binnen de vier pedagogische basisdoelen 
zoals ze door de pedagoge Marianne Riksen-Walraven zijn 
benoemd: 

1. fysieke en emotionele veiligheid
2. persoonlijke competentie
3. sociale competentie
4. waarden en normen.

14.1  Fysieke en emotionele veiligheid 

Fysieke veiligheid
Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen als zij zich veilig 
voelen. Het gaat hierbij om zowel fysieke veiligheid als 
emotionele veiligheid. Fysieke veiligheid wordt gecreëerd door 
de ruimtes waar kinderen spelen en leven, in te richten op en 
aan te passen aan de leeftijd. De activiteiten die zij doen sluiten 
aan bij hun fysieke mogelijkheden. De omgeving is vertrouwd. 
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medewerkers houden met alle leerstijlen rekening om elk kind 
optimaal te kunnen bereiken.

Spelen & vrije tijd
Vrije tijd is zelf kiezen, initiatief nemen, eigen interesses volgen, 
geen bemoeienis van volwassenen, je mogen vervelen(!). 
Kinderen leren door te spelen. Ze ontdekken wat ze leuk vinden 
en wat ze kunnen. Of ze eens alleen willen spelen of juist samen. 
En natuurlijk spelen ze ook graag eens zonder direct toezicht 
van een volwassene. Soms is een kind uitgespeeld en weet het 
nog niet wat hij of zij nu gaat doen. Dan kan het zich vervelen. 
Ook dat heeft een doel: het kind komt even tot rust en kan een 
overgang maken naar de nieuwe activiteit. Door het kind de 
kans te geven zelf een nieuwe activiteit te bedenken, leert het 
zijn eigen leven in te richten.

Er zijn veel soorten spel, zoals rollenspel, ontdekkend spel, 
constructief spel, creatief spel of competitiespel. En alles kan 
zowel binnen als buiten, alleen of met elkaar, vrij spelend of 
georganiseerd. Spel is plezier, bewegen, verwerken, sociale 
relaties, ontwikkeling en creativiteit. Per leeftijdscategorie (4-6 
jaar, 7-9 jaar, 10-12 jaar) ligt het accent van het spelen ergens 
anders:

Kinderen van 4-6 jaar houden van structuur, regels en herhaling. 
Winnen is nog niet belangrijk, meedoen wel. Spelregels staan 
niet ter discussie. Jongens en meisjes spelen gemengd. 
Kinderen van 7-9 jaar stellen hun eigen spelregels op. Deze 
groep heeft uitdaging nodig en wil gaan werken met ‘echte’ 
gereedschappen en hulpmiddelen. Jongens en meisjes spelen 
gemengd, maar zoeken ook vaker hun eigen sekse op. 
Kinderen van 10-12 jaar vinden elkaar op interessegebied. Het 
gaat meer om de subgroepjes. Kinderen willen vaker alleen 
iets doen of praten met de pedagogisch medewerker. De rol 
van de pedagogisch medewerker kan zowel actief en sturend, 
als afzijdig en op afstand zijn. Wij kijken als pedagogisch 
medewerker met andere ogen naar een groepje dat ‘aan het 
hangen is’: we zien dat de kinderen bezig zijn de wereld op 
hun eigen manier te ontdekken. Ze zijn dus wel degelijk ergens 
mee bezig, maar doen dat op hun manier en niet op de manier 
van de volwassene. Daarnaast hebben de kinderen vaak nog 
wel de pedagogische medewerker nodig. Bijvoorbeeld om een 
handleiding te leren lezen, een bepaald gereedschap te kunnen 
gebruiken of om de samenwerking in goede banen te leiden. 

Bij SterrenBSO houden we met al deze aspecten rekening. 

Emotionele veiligheid
Emotionele veiligheid wordt geboden door de kinderen echt 
te zien in hun eigenheid. Elk kind mag er zijn zoals het is. Het 
kind wordt ondersteund in zijn ontwikkeling. Dit doen we door 
te luisteren naar het kind, ermee te praten, samen een activiteit 
te doen en door het kind te vertrouwen in zijn zelfstandigheid. 
Kinderen moeten nog leren hoe zij met elkaar moeten omgaan 
en hebben daar de ondersteuning van de volwassenen bij nodig. 
Ook moeten zij ervaren dat de pedagogisch medewerkers 
en hun ouders elkaar vertrouwen en elkaar aanvullen in hun 
benadering. De pedagogisch medewerkers reageren sensitief 
en responsief (met warmte en ondersteunende aanwezigheid) 
op een kind, zodat het vertrouwen in hen, in anderen, 
zelfvertrouwen en eigenwaarde kan ontwikkelen. 

Welbevinden
Een kind dat zich fysiek en emotioneel veilig voelt en zich gezien 
weet, ervaart ook een gevoel van welbevinden. Dit is de basis 
tot een gezonde ontwikkeling van een kind. Dit kind zal de 
stap in de buitenwereld durven zetten en daarin zijn plek gaan 
vinden. Een kind dat goed in zijn vel zit, is open, nieuwsgierig, 
levenslustig, tevreden, ontspannen, vol zelfvertrouwen en 
evenwichtig. Bij SterrenBSO besteden we veel aandacht aan het 
welbevinden. 

14.2  Persoonlijke competentie

Leren & ontwikkelen
De meeste kinderen zijn nieuwsgierig. Ze willen weten, leren 
en kunnen. Kunnen ze iets nieuws, dan zijn ze daar trots op. 
Bij SterrenBSO begeleiden de pedagogisch medewerkers 
deze drang om de wereld te leren kennen. Ze scheppen de 
juiste omgeving, reiken informatie aan, stellen vragen die 
tot nadenken aanzetten of geven voorbeelden. Leren door 
te doen en te herhalen (oefenen), en leren door woorden, 
beelden en denken. Dat laatste wordt makkelijker naarmate de 
kinderen ouder worden. En gaat het bij de jongere kinderen 
vooral om het doen, bij de oudere kinderen wordt het resultaat 
belangrijker.

Elk kind heeft zijn eigen leerstijl: er zijn doeners, denkers, 
dromers, uitvinders en regelaars. De kinderen zijn nog jong 
genoeg om ook een andere stijl uit te proberen. Jongens 
leren meer dan meisjes vanuit een ruimtelijke en visuele 
oriëntatie. Meisjes zijn meer verbaal ingesteld. De pedagogisch 
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Bij de groepsindeling wordt rekening gehouden met de 
ontwikkeling. De kleuters blijven in verhouding meer bij elkaar 
en op de locatie en doen daar veel als groep. Hoe ouder de 
kinderen worden, hoe meer ze naar buiten gaan en spelen in 
zowel in vrij spel als in clubverband. 
Op de BSO leren kinderen samen leven door samen te spelen. 
Kinderen geven elkaar het voorbeeld en corrigeren elkaar. Ze 
kunnen sociale vaardigheden op elkaar oefenen, hun neus 
stoten en vervolgens vrolijk verder gaan met waar ze mee bezig 
waren.

14.4  Waarden en normen 

Bij SterrenBSO vinden we het belangrijk om respectvol met 
elkaar en de omgeving om te gaan. Dat betreft zowel de 
pedagogisch medewerkers, de kinderen als de ouders. We 
besteden hier dan ook op verschillende manieren aandacht 
aan: tijdens spelmomenten, tijdens eetmomenten, op de fiets 
naar het fort of tijdens de wandeling van school naar de andere 
locatie. De pedagogisch medewerkers wijzen kinderen op ‘hoe 
het hoort’ en bespreken dat met hen. Zelf geven ze steeds het 
goede voorbeeld.

Regels en gevolgen
Soms is het wenselijk om duidelijke regels te stellen. 
Bijvoorbeeld als we met zijn allen over straat gaan (en niet 
zo maar de straat oversteken) of als we aan tafel zitten (en 
ons gedragen). Maar we hebben ook regels als elkaar geen 
pijn doen en niet met spullen gooien. Een kind dat zich niet 
aan de regels houdt of respectloos met een ander of met 
spullen omgaat, zal hierop aangesproken worden. Soms kan 
dit betekenen dat een kind een korte time-out krijgt. Bij de 
jongste kinderen wordt hiervoor een time-out-kleedje gebruikt, 
vergelijkbaar met de nadenkstoel in de kleuterklas. Elk incident, 
groot of klein, wordt met de kinderen nabesproken en we sluiten 
altijd positief af.

Pestprotocol
SterrenBSO hanteert een pestprotocol. Dit pestprotocol 
beschrijft de handelwijze als er sprake is van (beginnend) 
pestgedrag onder schooltijd of tijdens de BSO. Doel is om 
met de kinderen in gesprek te gaan, met elkaar het gedrag te 
doorbreken en te bouwen aan een veilige sfeer.

Afhankelijk van de leeftijdsopbouw van alle kinderen op een dag 
kan soms een kleine overlap tussen groepen noodzakelijk zijn. 
Tijdens de clubs mengen groepen zich soms gedeeltelijk. Het 
aanbod van clubs en activiteiten is aangepast aan de leeftijden. 
In de manier van aanspreken en de wijze van toezicht houden 
wordt rekening gehouden met de (persoonlijke) ontwikkeling 
van de kinderen.

14.3  Sociale competentie

Autonomie & participatie
Kinderen vanaf 4 jaar gaan naar de basisschool. Ze moeten 
‘thuis’ los gaan laten en de stap in de grote wereld zetten. 
Dit is een stap waarin ze enerzijds moeten leren zichzelf 
autonoom neer te zetten: ‘Ik ben wie ik ben en daar geloof ik 
in’. Anderzijds moeten zij hun weg zoeken in het samen spelen 
en samen leven met anderen: ‘Ik weet wie ik zelf ben en leer 
ook de ander kennen; samen moeten wij deze wereld tot een 
fijne plek maken waarin we op elkaar kunnen bouwen’. In dit 
traject hebben kinderen de hulp van volwassenen nodig. De 
pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld en 
bieden actief hulp aan als het eens niet helemaal lukt. Daarnaast 
zijn ook de activiteiten die aangeboden worden, gericht op 
zowel het individuele kind en zijn te ontwikkelen zelfstandigheid 
(autonomie) als op de groep en hoe zich daarin te bewegen 
(participatie). SterrenBSO vindt ook de tijd bij de BSO ‘leertijd’ 
, zeker op sociaal en emotioneel gebied. Begeleiding van een 
goede ‘vrije tijd’ draagt ook bij aan de ontwikkeling van het kind.

Relaties in de groep
In een goed functionerende groep, een positieve groep, 
hebben alle kinderen hun eigen plek. Alle karakters mogen 
er zijn, er is vertrouwen in elkaar en de kinderen hebben iets 
voor elkaar over. De pedagogisch medewerkers hebben grote 
invloed op de sfeer in de groep. Zij helpen met het opbouwen 
van de relaties binnen de groep en bij het oefenen met de 
sociale vaardigheden. Naarmate de kinderen ouder worden, 
zijn de pedagogisch medewerkers minder in de nabijheid. 
De kinderen gaan meer zelf uitproberen. De hulp van de 
pedagogisch medewerker wordt nu speciaal door de kinderen 
ingeroepen, waar die eerst nog vanzelfsprekend aanwezig was. 
De pedagogisch medewerkers scheppen een veilig kader met 
groepsnormen. Deze gaan over groepsverantwoordelijkheid, 
onderling respect, samenwerken, beslissen door overeen te 
stemmen en problemen en conflicten.
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>	veiligheid

15

>	voedingsbeleid

De GG&GD controleert namens de gemeente op naleving van 
de Wet Kinderopvang, het Convenant Kwaliteit en voor overige 
wetgeving betreffende gezondheid, hygiëne, (brand-)veiligheid, 
speelgoed/speeltoestellen, et cetera. De GG&GD controleert 
jaarlijks of SterrenBSO  zelf een risico-inventarisatie betreffende 
veiligheid en gezondheid heeft gemaakt. In de rapportage 
daarvan moet een plan van aanpak vermeld worden. Daarnaast 
controleert de GG&GD op kwaliteit. Daarbij kijken ze onder 
andere naar het pedagogisch beleid en de kwalificatie van de 
pedagogisch medewerkers. De bevindingen van de GG&GD 
verschijnen vervolgens in een rapport, dat SterrenBSO krijgt 
toegezonden. Dit rapport kunt u op de locatie of via de website 
inzien.

Eens in de twee jaar wordt de school gecontroleerd op 
brandveiligheid. De ontruimingsplannen zijn zichtbaar 
aanwezig in en om de ruimtes. Op de plattegrond van deze 
ontruimingsroutes wordt de snelste vluchtroute aangegeven 
vanaf de plek waar men zich bevindt. SterrenBSO werkt 
mee aan de ontruimingsoefeningen van de school. Er zijn 
dagelijks voldoende medewerkers aanwezig met een diploma 
bedrijfshulpverlening en kinder-EHBO.

Om te kunnen werken met kinderen is het noodzakelijk dat het 
materiaal en de inrichting van de groepsruimtes voldoen aan 
de veiligheidsnormen. SterrenBSO  wordt hierop gecontroleerd 
door de GG&GD.

SterrenBSO is zich bewust van de kwetsbaarheid van kinderen. 
Ruimtes en materialen worden regelmatig op veiligheid 
gecontroleerd. Als de pedagogisch medewerkers met de 
kinderen het buitenterrein op gaan, zoeken we naar een 
goede balans tussen veiligheid en uitdaging. Hierbij houden 
we uiteraard rekening met de vooraf opgestelde afspraken. 

15.1  Eetmomenten
Na een hele schooldag vinden we het belangrijk een huiselijk 
moment te bieden, waarop het kind de belevenissen van de dag 
kwijt kan. We maken hier een heerlijke plek voor in de ruimte en 
bieden limonade aan met fruit en een koek.

Op woensdag, vrijdag, vakantie- en studiedagen is er 
een broodmaaltijd. Kinderen hoeven geen brood mee 
te nemen. SterrenBSO vindt het belangrijk dat kinderen 
gezond en gevarieerd eten. Er is daarom altijd bruinbrood 
met een melkproduct. Daarnaast worden regelmatig lunch-
extraatjes aangeboden, zoals een knakworstje, soep of soms 
een pannenkoek. Deze maken we vaak klaar tijdens het 
kinderkookcafé. Later op de middag bieden we op alle dagen 
nog een keer drinken aan met iets hartigs.

15.2  Voedingswensen
Bijzondere voedingswensen, bijvoorbeeld in verband met 
een allergie, kunt u natuurlijk bespreken met de pedagogisch 
medewerker. Mochten kinderen speciale voeding nodig hebben, 
dan vragen wij ouders hier zelf zorg voor te dragen. 

15.3  Traktaties
Als uw kind het leuk vindt om zijn of haar verjaardag op de BSO 
te vieren, dan vieren wij gezellig mee! Bespreekt u even met de 
leiding wanneer dat het beste uitkomt. Iets zoets is zo nu en dan 
prima, maar het streven is gezonde traktaties aan te bieden. 
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In het geval van een ongeluk waarbij direct eerste hulp nodig 
is, kunnen wij terecht bij de GG&GD of bij een arts. Dit geldt 
ook voor advies met betrekking tot gezondheidszaken. We 
proberen eerst contact op te nemen met de eigen huisarts 
van het kind. We nemen ook direct contact op met de ouders, 
maar het spreekt voor zich dat de pedagogisch medewerkers in 
dringende gevallen alvast op weg gaan naar de dokter.

16.3  Hygiëne
Voor kinderen is een schone omgeving belangrijk. De groeps-
ruimtes worden dagelijks schoongemaakt. 

Er zijn afspraken gemaakt met de pedagogisch medewerkers 
en de kinderen over handen wassen: na het plassen en voor het 
eten. 

Producten die geopend zijn, worden met de openingsdatum 
gemarkeerd. Zo houden we in de gaten wanneer de 
houdbaarheidsdatum ten einde loopt.

16.4 Risico-inventarisatie
Alle genoemde aspecten worden jaarlijks geïnventariseerd 
met behulp van de risicomonitor (risicomonitor kinderopvang). 
Hieruit volgt een plan van aanpak  om eventuele knelpunten op 
te lossen.

16.5  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Hoewel niemand het wil, komt het toch voor: kinderen die 
(thuis) te maken krijgen met situaties die remmend werken 
op een gezonde ontwikkeling van het kind. Dat varieert van 
het bijwonen van ruzies tussen ouders of steeds zware kritiek 
op het kind tot fysiek geweld op een ouder of het kind zelf. 
Dit is een landelijk probleem waar veel aandacht voor is. Ook 
SterrenBSO vindt dat dit niet mag vóórkomen. We werken met 
de ‘Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ die 1 juli 
2013  is geïmplementeerd. Als we vermoeden dat er iets aan de 
hand is met een kind, dan wordt er gehandeld naar de 
richtlijnen van de meldcode.

SterrenBSO is van mening dat kinderen die de BSO bezoeken, 
afhankelijk van leeftijd en persoonlijke ontwikkeling, zelf in staat 
moeten zijn mogelijke gevaren te herkennen. Zo leren zij ook op 
de BSO de risico’s van de ‘buitenwereld’ in te schatten. Door het 
gebruik van zelfstandigheidscontracten (zie § 20) kunnen ouders 
en kinderen samen met de pedagogisch medewerkers aangeven 
welke vrijheid de kinderen hierin aankunnen en aan mogen.

16.1  Gezondheid
De zorg voor het kind, veiligheid, gezondheid, 
ontwikkelingsmogelijkheden en leermogelijkheden zijn centrale 
onderwerpen in de opvang. We voldoen aan de voorschriften 
van de GG&GD, de brandweer, CAO Kinderopvang en de 
gemeente. Veel werkinstructies over deze onderwerpen zijn 
terug te vinden in de werkstructuur en afspraken, zoals de 
richtlijnen die opgesteld zijn om een goede hygiëne te kunnen 
waarborgen.

Voor een goede gezondheid is voldoende beweging 
noodzakelijk. Dit wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. De 
kinderen spelen minimaal één keer per dag buiten, tenzij het 
weer dit echt niet toelaat. Buiten kunnen de kinderen rennen, 
fietsen en op allerlei andere manieren invulling geven aan hun 
natuurlijke bewegingsdrang. Daarnaast gaan er verschillende 
clubs ‘naar buiten’, zoals naar het fort. Ook de binnenruimtes zijn 
zo ingericht dat beweging gestimuleerd wordt.

16.2  Zieke of gewonde kinderen
Als een kind thuis ziek is en dus niet kan komen, stellen we 
het op prijs als u ons telefonisch op de hoogte stelt. Wij 
beschouwen een kind als ziek als het hangerig is, lusteloos 
is, over pijn klaagt, een herkenbare kinderziekte heeft of een 
temperatuur heeft van meer dan 38 graden. Wij zijn niet 
berekend op het verzorgen van zieke kinderen.

Als een kind ziek op de buitenschoolse opvang arriveert of daar 
ziek wordt, nemen de pedagogisch medewerkers contact op 
met de ouders. De pedagogisch medewerkers overleggen met 
hen wat er moet gebeuren en spreken af wie wanneer het kind 
komt ophalen. In de tussentijd kan het zieke kind op een rustige 
plaats op de bank liggen als hij/zij dit wil. We zorgen voor de 
benodigde aandacht en nabijheid voor het zieke kind totdat het 
is opgehaald. Als we bang zijn voor besmettingsgevaar, vragen 
we de ouders altijd om het kind zo snel mogelijk op te komen 
halen.
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maar ook zodat kinderen elkaar kunnen helpen. 

In de verdeling van de verschillende ruimtes houden we 
rekening met de verschillende behoeftes. Bij de oudste groepen 
zijn er kinderen die zelfstandig mogen spelen met toestemming 
van hun ouders. Er wordt nog wel een oogje in het zeil 
gehouden. Als team zullen we blijven kijken hoe we een kind wel 
zelfstandigheid kunnen geven, maar geen gevaar laten lopen.

17.3  Buiten zijn
Buiten zijn vinden wij bij SterrenBSO belangrijk. Buiten spelen 
stimuleert de creatieve ontwikkeling van het spelende kind. 
Avontuurlijk spelen maakt ze weerbaar en zelfstandig. Dat 
betekent in de praktijk dat we in weer en wind naar buiten 
gaan om te spelen, bouwen, ontdekkingstochten houden, 
rovertje spelen en nog veel meer. Ook in de bijscholing van 
medewerkers neemt buiten spelen een belangrijke plaats in. 

17.4  Uitstapjes
In de vakanties maken we uitstapjes met de kinderen. Dat 
is meestal met een deel van de dan aanwezige kinderen. 
Voor deze uitstapjes moeten kinderen zich aanmelden. Soms 
vragen we een eigen bijdrage. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
een uitstapje naar de dierentuin, het museum of het bos. Het 
hele het jaar door maken we uitstapjes naar bijvoorbeeld de 
kinderboerderij of speeltuin. Hieraan zijn geen extra kosten 
verbonden. 

17.5  Samenwerking met externe aanbieders en locaties
SterrenBSO  zoekt samenwerking met aanbieders in de wijk, 
om de service voor ouders en kinderen te vergroten. Wij 
zijn voortdurend op zoek naar leuke, mooie, boeiende en 
uitdagende locaties om naartoe te gaan met de kinderen. 
SterrenBSO brengt en haalt de kinderen naar en van deze 
activiteiten. Als er een nieuwe activiteit bij komt, beoordelen we 
opnieuw of we hen kunnen brengen/halen. Voorop staat altijd 
dat het met de leidster/kindbezetting toelaatbaar moet zijn. We 
streven naar groepen van 10 kinderen. Door dit brengen zelf te 
doen, bieden we niet alleen service aan de ouders, maar zorgen 
we ook voor balans in de week van het kind.
 
17.6  Televisie- en computergebruik
De televisie en computer zetten we minimaal aan en alleen 
ter ondersteuning van een activiteit. Denk daarbij aan de 
mediaclub, waarin kinderen de kinderpagina op de website 
bijhouden en heel specifiek naar iets toewerken. In de vakanties 
of op studiedagen richten we soms een bioscoop in.

Vanuit de basisgroep ondernemen de kinderen een activiteit, 
vaak in de vorm van een club. De kinderen mogen zelf kiezen 
of ze naar buiten gaan (fortclub), willen dansen, theater maken, 
koken, of sporten, afhankelijk van het aanbod. Relaxen op de 
bank kan ook, maar we stimuleren de kinderen wel om aan 
een activiteit of club mee te doen. Het aanbod is passend 
bij de leeftijd en soms zijn verschillende leeftijden gemengd, 
ook omdat we vinden dat kinderen elkaar kunnen helpen. De 
groepsgrootte is meestal 10-20 kinderen en een enkele keer 
meer. 

SterrenBSO heeft een intensieve samenwerking met Erik Verlaan 
Sport voor judo. Verder maken we regelmatig uitstapjes naar 
een kinderboerderij of speeltuin.

17.1  Clubs
Tussen 16.00 uur en 17.30 uur kunnen de kinderen naar hun 
club. Een club werkt vanuit een thema. De pedagogisch 
medewerker of vakkracht geeft inhoud aan de clubs. Kinderen 
(met stimulans van ouders) schrijven zich in en verbinden zich 
voor langere tijd. Denk bij een club bijvoorbeeld aan het thema 
techniek, waarbij de eerste week iemand iets komt vertellen, 
de tweede week materiaal wordt verzameld, de kinderen in de 
derde en vierde week werken aan een ontwerp en de club wordt 
afgesloten met een uitje bij het wetenschapsmuseum Nemo. Het 
belangrijkste van de club is een verbintenis aangaan en ergens 
bij horen.  

De clubs zitten bij de prijs inbegrepen. Mocht er een 
uitzondering zijn, dan wordt dit van tevoren gecommuniceerd 
via e-mail of de prikborden. De duur van een club is terug 
te vinden in het cluboverzicht, dat op beide locaties op de 
prikborden hangt en ook op de website vermeld staat. 

17.2  Dagelijkse activiteiten
Naast clubs zijn er tussen 16 en 17.30 uur dagelijkse activiteiten. 
Wij stimuleren kinderen hieraan mee te doen. Dagelijkse 
activiteiten zijn onder andere sport en spel, knutselen, tuinieren 
of bewegen en muziek, vaak gekoppeld aan een thema. 
Kinderen uit verschillende basisgroepen doen mee aan de 
activiteit om een gerichter en passend aanbod te kunnen doen, 
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SterrenBSO laat op verschillende manieren zien welke 
activiteiten zij op de BSO aanbiedt. Daarvoor gebruikt zij 
zowel haar eigen website (www.sterrenbso.nl), als Facebook en 
Twitter. Deze pagina’s zijn openbaar. Onze Facebook-pagina is 
enkel zichtbaar vanuit Nederland. We publiceren graag foto’s 
en eventueel ook videomateriaal om te laten zien wat voor 
leuke dingen de kinderen hebben gedaan. Natuurlijk selecteert 
SterrenBSO deze foto’s en gaat het enkel om een beeld te 
geven van het dagelijkse spelen, de gezelligheid en vrolijkheid 
van de kinderen. We zijn ons bewust van de risico’s en gaan hier 
nauwkeurig mee om. Tijdens het intakegesprek vragen wij u om 
een toestemmingsformulier in te vullen.

Wij vinden dat kinderen na schooltijd de vrijheid moeten hebben 
om zelf te kiezen wat ze willen doen. Ze hebben de hele dag van 
alles moeten doen; op de BSO moet er niets maar is er van alles. 
Elk kind is vrij om te kiezen. We stimuleren de kinderen om aan 
de clubs en activiteiten mee te doen, maar verplichten hen niet.

Bij het leren omgaan met zelfstandigheid en vrijheid hebben 
kinderen begeleiding nodig. Oudere kinderen vragen meer 
vrijheid, niet alleen om binnen de structuur van de BSO te 
kiezen wat ze willen doen, maar ook om bijvoorbeeld alleen naar 
huis of gitaarles te gaan of bij een vriendje te spelen. Om deze 
zelfstandigheid te ondersteunen en eigenheid te behouden 
heeft SterrenBSO het zelfstandigheidscontract ontwikkeld: 
vrijheid ‘op maat’.

Naast het contract dat ouders hebben afgesloten met 
SterrenBSO, sluit het kind ook een contract af. Samen met een 
pedagogisch medewerker en een ouder wordt er besproken 
welke zelfstandigheden het kind aankan. Het contract blijft 
gedurende de hele BSO-periode gelden en wordt elke +/- 2 
jaar (gekoppeld aan schoolgroepen) door alle partijen opnieuw 
bekeken. Dan bespreken we samen welke stappen het kind 
gemaakt heeft, zoals zelfstandig op de gang spelen, een conflict 
begeleiden of zelfstandig op het plein spelen. 

Kinderen groeien naarmate ze ouder worden van het ene 
contract door naar het volgende. Vrijheid op maat dus. Vooral 
voor de kinderen vanaf groep 5 wordt het contract echt 
belangrijk. Zij vormen een aparte groep in de buitenschoolse 
opvang. Enerzijds zijn het nog echt kinderen met een hang naar 
huiselijkheid en geborgenheid, anderzijds richten ze zich meer 
op de buitenwereld en worden ze mondiger en zelfstandiger. 
In het zelfstandigheidscontract maken kinderen, ouders en 
pedagogisch medewerkers gezamenlijk afspraken over de mate 
van toegestane vrijheden zoals alleen naar huis gaan, mee naar 
de skateclub, op de eigen fiets naar het fort, et cetera.
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studiedag: deze datum wordt tijdig gecommuniceerd. Daarnaast 
zorgen medewerkers er zelf voor dat ze op de hoogte blijven 
van wat er speelt in de kinderopvang in het algemeen, op de 
school en in de wijk. 

20.3  BBL-ers en stagiaires
SterrenBSO leidt ook zelf pedagogisch medewerkers op, onder 
andere via de BBL-route (Beroeps Begeleidende Leerweg). Een 
BBL-er werkt als pedagogisch medewerker en volgt daarnaast 
één dag per week lessen op het ROC. De BBL-er telt mee in de 
formatie en werkt dus niet boventallig. Maar een BBL-er werkt 
altijd onder begeleiding van een bevoegde medewerker en 
draait nooit zelfstandig een groep.

Daarnaast leiden we BOL-stagiair(e)s (Beroeps Opleidende 
Leerweg) op. Een BOL-stagiair staat altijd boventallig op 
de groep en telt niet mee in de leider/kind-ratio, met als 
uitzondering de mogelijke inzet als vrijwilliger bij de 8plus-
kinderen.

20.4  Leider/kind-ratio (aantal kinderen per medewerker)
We hanteren de regel dat er per tien kinderen één pedagogisch 
medewerker aanwezig is. Bij de kinderen van 8 jaar en ouder 
mag er bij 30 kinderen als derde een volwassene zonder 
bevoegdheid meewerken. Dat kan bijvoorbeeld een groepshulp 
zijn of een vrijwilliger.

SterrenBSO werkt met gekwalificeerde medewerkers. Elke 
medewerker voldoet aan de wettelijke eisen. Dit betekent 
dat een medewerker minimaal een pedagogische opleiding 
op mbo- of hbo-niveau heeft afgerond. Daarnaast heeft elke 
medewerker, ongeacht de functie, een VOG (Verklaring Omtrent 
Gedrag) overlegd; deze vraagt regelmatig om vernieuwing. 
SterrenBSO leidt zelf pedagogisch medewerkers op via de BBL-
route (Beroepsbegeleidende Leerweg) of als stagiaire. 

20.1  Pedagogisch medewerker 
De pedagogisch medewerker BSO is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse opvang, ontwikkeling en begeleiding van een groep 
kinderen bij SterrenBSO (kinderen in de leeftijd van 4 tot en 
met 12 jaar). De functie richt zich specifiek op de opvang van 
kinderen binnen een buitenschoolse opvang. In voorkomende 
gevallen vragen we de pedagogisch medewerker ook tijdens 
schooltijd kinderen te begeleiden. Tijdens het verkeer van 
school naar de buiten-, tussen- of naschoolse opvang draagt de 
BSO de verantwoording voor de kinderen. 

SterrenBSO hecht veel waarde aan de veiligheid van de 
medewerkers zelf. Om die reden streven we naar een situatie 
waarin medewerkers niet alleen in het pand aanwezig zijn noch 
alleen afsluiten. 

20.2  Opleiding en scholing medewerkers
SterrenBSO zorgt ervoor dat alle pedagogisch medewerkers 
bevoegd en bekwaam zijn als ze gaan werken. We streven 
naar een balans in hbo- en mbo-geschoolde medewerkers. 
Vervolgens dragen we zorg voor vergroting van de kennis 
en vaardigheden door scholing en training. Dit betreft de 
verplichte trainingen zoals BHV/EHBO, maar ook bijvoorbeeld 
trainingen buitencoach, gespreksvoering en leidinggeven. Het 
kan daardoor voorkomen dat de BSO gesloten is vanwege een 
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>	communicatie logboek informatie uit over de kinderen en over organisatorische 
zaken. Daarnaast vinden er regelmatig groepsbesprekingen 
plaats, waarin zaken aan de orde komen als de onderlinge 
samenwerking, de relatie met ouders en/of kinderen, de 
pedagogische aanpak en organisatorische veranderingen. Als er 
behoefte aan is, wordt er ook tijd gemaakt voor kindgesprekken.

21.4  Nieuwsbrief
Regelmatig komt er een nieuwsbrief uit. De informatie betreft 
onder andere alle personele, project- en overige ontwikkelingen 
rond de opvang. Er is ook een aparte interne nieuwsbrief voor 
medewerkers.

21.5  Website
Op de website is alle informatie te vinden. Voor de kinderen 
hebben we een speciale ‘kinderpagina’.

21.1 Contact met ouders
Omdat iedereen anders is, zowel het kind als de ouder als 
de pedagogisch medewerker, is het belangrijk met elkaar te 
communiceren. Begrip, respect en vertrouwen over en weer zijn 
daarin belangrijk. Daardoor kunnen we als SterrenBSO de veilige 
en fijne opvang bieden die we gezamenlijk voor de kinderen 
wensen. 

Een goed contact met ouders is de basis voor het welzijn van 
het kind. Daarom is er op verschillende manieren regelmatig 
contact tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders. 
Denk daarbij aan het kennismakingsgesprek/intakegesprek, 
breng- en haalgesprekken en de tienminutengesprekken. De 
meest voorkomende vorm van communicatie is het mondelinge 
contact tijdens het ophalen. Wij noemen dit de overdracht. 
Er kunnen dan over en weer vragen gesteld worden en zaken 
kortgesloten worden. De afstemming tussen thuis en de BSO 
staat daarbij centraal. We organiseren ook activiteiten voor 
kinderen en ouders, bijvoorbeeld een feest. Verder is er de 
nieuwsbrief. 

Eventueel plannen we op verzoek van ouders of SterrenBSO 
gesprekken over het functioneren van een kind.

21.2  Communicatie met school
SterrenBSO werkt nauw samen met de scholen. Omdat we de 
opvang in de school zelf doen, is er veel directe communicatie 
mogelijk. De pedagogisch medewerkers hebben dagelijks 
een overdrachtsmoment met de leerkrachten. Medewerkers 
van de SterrenBSO hebben regelmatig overleg met de 
bouwcoördinatoren en schooldirectie. 

21.3  Communicatie tussen de pedagogisch medewerkers
De pedagogisch medewerkers wisselen onderling via een 
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Alle SterrenBSO-locaties hebben een eigen oudercommissie. 
De oudercommissie is een onafhankelijke schakel tussen 
de ouders en SterrenBSO. Zij kan gevraagd en ongevraagd 
advies uitbrengen. De oudercommissie houdt zich bezig 
met uiteenlopende kwesties. De contactgegevens van de 
oudercommissie zijn terug te vinden op de website. 

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd over welke onderwerpen 
de oudercommissie adviesrecht heeft. Het gaat om de volgende 
onderwerpen: 
> uitvoering kwaliteitsbeleid, betreffende het aantal kinderen  
per pedagogisch medewerker, groepsgrootte, opleidingseisen 
beroepskrachten en inzetbaarheid van beroepskrachten in 
opleiding; 
> pedagogisch beleidsplan; 
> voedingsaangelegenheden; 
> risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid; 
> openingstijden; 
> vaststelling of wijziging van een klachtenregeling; 
> wijziging van de prijs. 

22.1 Oudercommissie regelement
Het reglement van de oudercommissies van SterrenBSO is 
te vinden op de website. 
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