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Pedagogisch werkplan 

In dit werkplan staat alle locatie specifieke informatie voor de locatie BSO de Rietkraag, onderdeel van 
Kindcentrum de Rietkraag in Oostzaan. 
 
Dit werkplan is een aanvulling op het pedagogisch beleid 4-12 jaar en de praktische pedagogische 
informatie (beide te vinden op de website: www.kidskinderopvang.nl). Kids is onderdeel van 
Kinderopvang Purmerend 
 
Locatie “in beweging” 
Buitenschoolse opvang KIDS de Rietkraag maakt deel uit van het OBS de Rietkraag en vormen samen 
een kind centrum. Binnen het kind centrum werken we intensief samen. We werken zoveel mogelijk 
volgens het idee dat we altijd in beweging zijn. Zowel sportiviteit als (mentale)gezondheid zijn voor ons 
belangrijke pijlers. 
Doordat onderwijs en opvang in elkaar over lopen binnen het kind centrum zijn wij goed op de hoogte 
van de ontwikkeling van uw kind. 
De rietkraag heeft een ruim bemeten buitenspeelruimte welke afgezet ik met een hekwerk, zodat 
kinderen veilig kunnen spelen. 
 
De actuele openingstijden en ons algemene pedagogische beleid zijn te vinden op de website van 
Kids: www.kidskinderdagverblijf.nl 
 

Basisgroepen op de locatie 
De locatie biedt plaats aan 22 kinderen per dag, die worden opgevangen in 1 basisgroep. Deze groep 
heeft twee vaste pedagogisch medewerkers. 
 

 

 
 

De basisgroep kan worden verlaten wanneer er kinderen uit de groep deelnemen aan activiteiten en/of 

workshops. De activiteiten vinden plaats op de locatie, maar buiten de basisgroepsruimte. Wanneer de 

kinderen een activiteit of workshop volgen, is er altijd een medewerker van de BSO bij.  

 

Tijdens de landelijk vastgestelde schoolvakanties is de BSO geopend. Op studiedagen van het 

schoolteam zullen de BSO medewerkers de gehele dag opvang verzorgen. Als de BSO de gehele dag 

geopend is, is dat van 08:30 tot 18:30 uur. 

 

Afwijkingen beroespkrachten 
In onderstaand schema is aangegeven wanneer wij mogelijk afwijken van de wettelijke vastgestelde 
beroepskracht- kindratio (BKR) en op welke momenten dit niet gebeurt. Dat wil zeggen: er is te zien op 
welke momenten wij mogelijk minder beroepskrachten inzetten dan vereist is.  
 
Studie- en vakantiedagen: 

Dag Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 

Geen afwijking 
mogelijk 

9.00-13.00 
14.00-17.30 
 

9.00-13.00 
14.00-17.30 
 

9.00-13.00 
14.00-17.30 
 

9.00-13.00 
14.00-17.30 
 

9.00-13.00 
14.00-17.30 
 

Wel afwijking 
mogelijk 

8.30-9.00 
13.00-14.00 
17.30-18.30 

8.30-9.00 
13.00-14.00 
17.30-18.30 

8.30-9.00 
13.00-14.00 
17.30-18.30 

8.30-9.00 
13.00-14.00 
17.30-18.30 

8.30-9.00 
13.00-14.00 
17.30-18.30 

Tijdens de schooldagen wordt er niet afgeweken van de BKR. 
 
Achterwachtregeling  
In ons beleid veiligheid en gezondheid staat omschreven wanneer de achterwachtregeling wordt 
ingezet. BSO Kids de Rietkraag heeft een achterwacht regeling met BSO Kids de Stap in Landsmeer. 
De locaties bevinden zich op ongeveer 6 km afstand van elkaar. In geval van nood is ook de 
Operationeel Manager of diens achterwacht, de Manager Opvang of hoofdkantoor bereikbaar. 
 
 
 

Naam groep Leeftijd Max aantal 
kinderen 

Aantal pm per 
dag 

Groen 4-12 jaar 22 2 

http://www.kidskinderdagverblijf.nl/
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Een uitgebreide achterwachtregeling is voor de medewerkers beschikbaar op de locatie.  

 
Een dag op BSO Kids De Rietkraag 
Korte middag 
14:45 – 15:15 We eten/drinken gezamenlijk iets aan tafel. 
   We bespreken de activiteiten voor deze middag. Kinderen mogen zelf ook bedenken  
   wat ze zouden willen doen en gezamenlijk bepalen we wat er gaat gebeuren. 
 
15:15 – 16:30 Start van de gezamenlijk bedachte en ingedeelde activiteiten. Uiteraard ook de  
   mogelijkheid voor spel naar eigen inzicht van een kind. 
 
16:30 – 17:15 Ze stimuleren alle kinderen spelen buiten. We stimuleren daarbij  
   bewegingsactiviteiten aangezien we bewegen en nieuwe energie opdoen belangrijk  
   vinden. 
 
17:15 – 17:30 Gezamenlijk drinkmoment 
 
17:30 – 18:30 Vrij spel op de groep 
 
Lange middag 
12:30 – 13:15 Kinderen komen binnen op de BSO.  
   Medewerkers en kinderen dekken gezamenlijk de tafel en eten een lunch. 
   We bespreken de activiteiten voor deze middag. Kinderen mogen zelf ook bedenken  
   wat ze zouden willen doen en gezamenlijk bepalen we wat er gaat gebeuren. 
 
13:15 – 13:45 Alle kinderen spelen buiten. We stimuleren daarbij bewegingsactiviteiten. 
 
13:45 – 14:45 Start van de gezamenlijk bedachte en ingedeelde activiteiten. Uiteraard ook de  
   mogelijkheid voor spel naar eigen inzicht van een kind. 
 
14:45 - 15:15 We eten en drinken gezamenlijk iets aan tafel 
 
15:15 - 16:30 Kinderen mogen zelf een activiteit verzinnen die zij (begeleid door de medewerker)  
   willen doen. De activiteit die eerder is gestart voortzetten is ook een optie. 
 
16:30 -16:45 gezamenlijk drinkmoment 
 
16:45 - 18:30 Vrij spel op de groep 
 
Vakantiedagen en studiedagen van de leerkrachten 
Tijdens vakanties van de scholen is BSO KIDS de Rietkraag geopend van maandag t/m vrijdag van 
08:30 tot 18:30 uur. 
Wij hanteren dan een aangepast programma, waarin boeiende en afwisselende activiteiten centraal 
staan. Globaal ziet de dag er als volgt uit: 
 
08:30 - 9:30 Binnenkomst/vrij spelen 
9:30   -  9:45 Eten en drinken en nemen de dag door 
9:45   -  12:00 Buiten spelen/vrij spel en een activiteit aangeboden door de pedagogisch  
   medewerkers 
12:00 - 12:30 Lunch die door ons wordt verzorgd en wij samen met de kinderen op tafel zetten. 
12:30 - 14:00 Buiten spelen/vrij spel  
15:30 - 17:00 Drinken, daarna vrij spel en een activiteit aangeboden door de pedagogisch        
   medewerkers 
17:00 - 18:30 Vrij spel en de kinderen worden opgehaald. 
    Afwijken van de tijden is mogelijk. 
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Uitstapjes 
Onder ‘uitstapjes’ verstaan wij alle activiteiten waarbij we het gebouw/de buitenruimte verlaten. Denk 
aan het bezoeken van speeltuinen en parken in de omgeving, een bezoek aan ’t Twiske of een uitje 
naar Artis, een (kinder)boerderij of een grote speeltuin. 

 
Feest en trakteren 
Wij beperken het aantal traktatiemomenten tot enkele hoogtepunten in het jaar.  
Wij schenken  aandacht aan de individuele verjaardagen van kinderen, waarbij de nadruk ligt op het 
jarige kind en het gezellig samen zijn en niet op het uitdelen van een traktatie.  
De kinderen die afscheid nemen van de BSO mogen een gezonde traktatie uitdelen.  
 
Wij schenken aandacht aan bijzondere feestdagen gedurende het jaar. We geven hier gezamenlijk 
vorm aan binnen het kindcentrum. Hierdoor is er geen sprake van een bijvoorbeeld sinterklaasfeest op 
school en later op de BSO, maar ook in de feestdagen zorgen we voor een doorgaande lijn.  

 
Oudercommissie 
De locatie heeft bij start nog geen oudercommissie. Om een oudercommissie op te richten, zullen wij in 
de periode na opening de volgende activiteiten ondernemen: 

 Oproep via het ouderportaal in September 2022. 

 Vragen van ouders tijdens het intake gesprek en eventueel tijdens breng/haal momenten 

 Uitdelen ‘attentie’ voorzien van oproep om deel te nemen aan OC. 
 
Zodra er een oudercommissie is aangesteld, vermelden we dat hier in dit werkplan. Wie er deelnemen 
in de oudercommissie is in te zien in het ouderportaal Konnect.  

 
 

 


