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Waarom een pedagogisch werkplan?
Iedere kinderopvangorganisatie heeft haar pedagogische uitgangspunten vastgelegd in een algemeen
pedagogisch beleidsplan. Daarnaast is er voor iedere locatie afzonderlijk een pedagogisch werkplan. Hierin
staat uitgewerkt hoe de pedagogische uitgangspunten naar de praktijk worden vertaald. Ook staan hierin de
vestiging specifieke kenmerken, zoals dagindeling, oudercommissie informatie, samenwerkingsverbanden en
nog veel meer.
Het pedagogisch werkplan is een middel om aan ouders kenbaar te maken hoe er binnen de locatie gewerkt
wordt. Daarnaast is het voor nieuwe medewerkers een handvat bij het inwerken. Een pedagogisch werkplan is
nooit af; omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door een verbouwing, waardoor nieuwe afspraken worden
gemaakt. Dit werkplan wordt dan ook minimaal eens per jaar grondig onder de loep genomen om te kijken of
de inhoud nog actueel is.
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Over de locatie

HappyKids BSO ‘t Arnolduspark is een buitenschoolse opvang gevestigd op sportpark Arnolduspark. De BSO is
opgesplitst in 2 gedeeltes, 4-7 jaar (gebouw bij de parkeerplaats) en 7-12 jaar (in de groepsruimte en de
activiteitenhal). Op hetzelfde sportpark zijn ook een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal van HappyKids
gevestigd. Omdat de twee BSO’s op verschillende huisnummers gevestigd zijn, hebben zij beide een eigen LRK
nummer en worden voor de toezichthouders gezien als twee aparte BSO’s. Voor HappyKids is het echter 1
geheel, medewerkers werken op beide locaties en locaties worden samengevoegd op bijzondere dagen. Er is 1
leidinggevende voor zowel het kinderdagverblijf als de twee BSO’s.

Basisgroepen op deze locatie
De groep
- De kinderen worden opgevangen in de zogenaamde basisgroepen. De groepen worden In ieder geval
opgesplitst tijdens de tafelmomenten.

Greenkids (4 t/m7 jaar)
Hier zijn per dag maximaal 22 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers. Indien er minder dan vier kinderen van
7jaar en ouder in de groep geplaatst zijn, is het maximum aantal 20 kinderen. Vanaf de 7e verjaardag is het
mogelijk dat een kind doorstroomt naar de oudere leeftijdsgroep.
Yellowkids (4 t/m 7jaar)
Hier zijn per dag maximaal 22 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers. Indien er minder dan vier kinderen van
7jaar en ouder in de groep geplaatst zijn, is het maximum aantal 20 kinderen. Vanaf de 7e verjaardag is het
mogelijk dat een kind doorstroomt naar de oudere leeftijdsgroep.
Redkids (4 t/m 7 jaar)
Hier zijn per dag maximaal 22 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers. Indien er minder dan vier kinderen van
7jaar en ouder in de groep geplaatst zijn, is het maximum aantal 20 kinderen. Vanaf de 7e verjaardag is het
mogelijk dat een kind doorstroomt naar de oudere leeftijdsgroep.
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Tennisgroep (7-12 jaar)
Hier zijn per dag maximaal 24 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers.
Handbal (7-12 jaar)
Hier zijn per dag maximaal 24 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers.
Basketbalgroep (7-12 jaar)
Hier zijn per dag maximaal 24 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers. Deze groep is momenteel niet in
gebruik.

De kinderen van de Greenkids, de Redkids en de Yellowkids ( de “kleine” groepen) worden opgevangen in de
basisgroepen op Arnolduspark 15. De kinderen van de Tennisgroep, Handbalgroep en de Basketbalgroep ( de
“grote” groepen) worden opgevangen in de groepsruimte en de activiteitenhal liggende in de accommodatie
op het
Arnolduspark (Arnolduspark 16) De kinderen eten en drinken In een groepsruimte waar ze ook activiteiten
kunnen doen. Er Is ook de mogelijkheid om In de "grote hal" (sport en spel) activiteiten te doen.
Wij werken volgens het zogenaamde “open deuren beleid”. Ook maken onze basisgroepen geen gebruik van
een eigen lokaal, maar delen alle ruimten samen met de andere groepen. Hiermee wijkt de werkwijze duidelijk
af van “ traditionele BSO”.
De “grote” groepen op Arnolduspark 16 hebben een vaste basistafel met vaste pedagogisch medewerkers per
groep. Na het dagelijkse ritueel van het samenzijn aan de basistafel zijn de kinderen vrij om te kiezen waar ze
mee willen spelen in de hal. Aan het einde van de dag kunnen er groepen worden samengevoegd als het aantal
nog aanwezige kinderen dat toelaat.
De kinderen van de “grote” groepen worden op woensdag en vrijdag, eveneens als op studiedagen,
opgevangen op de BSO op Arnolduspark 15. Zij maken dan gebruik van een groepsruimte die op deze dagen
beschikbaar is voor deze groepen. Het gaat om de groepsruimte Yellowkids naast de keuken.
Van de “kleine” groepen voegen de Yellowkids en de Redkids in de groepsruimte van de Redkids op woensdag
en vrijdag, en wanneer de totale groep kleiner is dan het maximum van 1 basisgroep ook op studiedagen,
samen tot 1 groep van maximaal 22 kinderen (als er minder dan vier kinderen van 7 jaar aanwezig zijn, is het
maximum 20. De Greenkids blijven apart in hun eigen groepsruimte.
Dagritme op deze locatie

Het dagritme is zoals beschreven in het algemeen beleidsplan van HappyKids.
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Samenwerkingsverbanden op deze locatie

CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt extra ondersteuning aan pedagogisch medewerkers en ouders op het
moment dat daar behoefte aan is.
Alert 4 you
Ondersteuning bij vroegsignalering: laagdrempelig meekijken- en meedenken, praktische tips en adviezen
geven over de aanpak van kinderen die opvallen of bijv. over gespreksvoering met ouders over lastige
onderwerpen.
Kinderspeelparadijs het Speelkasteel
Het kinderspeelparadijs is een onderdeel van HappyKids. De pedagogisch medewerkers kunnen hiernaartoe om
met de kinderen te spelen en er zullen bepaalde activiteiten georganiseerd worden, zoals de uitjes in de
vakantie en ouderavonden.
BSO'S HappyKids
HappyKids JumpKids, HappyKids de LinQ, HappyKids Floriande, HappyKids Caleidoscoop en HappyKids
Kasteeltje zijn de andere buitenschoolse opvang locaties van HappyKids, waarmee de vestiging nauw
samenwerkt.
Sportaanbieders
Voor onze sportblokken werken we met verschillende sport- en spelaanbieders samen. Denk hierbij aan skiles,
paardrijles, voetbal, hockey etc.
Basisscholen
We staan in nauw contact met de basisscholen die wij ophalen om de dienstverlening optimaal te houden.
JumpKids
JumpKids is een onderdeel van HappyKids en bevindt zich op slechts 15 minuten afstand van de BSO
Arnolduspark aan de Fadango in Nieuw Vennep..
De kinderen kunnen hier trampolinespringen, dit wordt als extra activiteit aangeboden op met name vakantieen studiedagen.

Oudercommissie op deze locatie
De oudercommissie is een afvaardiging van ouders die met regelmaat bijeenkomen om allerlei zaken te
bespreken en advies uit te brengen aan de dagelijkse leiding en het management van het dagverblijf. Er wordt
gewerkt volgens een reglement.
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Ouders kunnen zelf contact opnemen met de leden van de OC als zij iets willen aankaarten of besproken willen
zien in de volgende bijeenkomst met het management.
De oudercommissie bestaat uit;
Frank Maaskant
Jose Blokhuis

U kunt de OC bereiken via email: oc.bso.arnolduspark@happykids.nl
Uitstapjes vanaf deze locatie
Regelmatig gaan wij naar ons eigen trampolinepark “JumpKids”, naar het eigen kinderspeelparadijs “het
Speelkasteel” en in vakanties naar andere bestemmingen zoals musea, pretparken, speeltuinen, parken,
bezienswaardigheden, sportverenigingen.
Achterwacht op deze locatie
De achterwacht voor deze locatie is het kinderdagverblijf op dezelfde locatie, deze is altijd geopend als de BSO
open is en er zijn altijd meerdere medewerkers aanwezig.
Afwijking BKR op deze locatie
Er wordt afgeweken zoals beschreven in het algemeen pedagogisch beleidsplan. Op schooldagen wordt
maximaal een half uur per dag afgeweken.
Ondersteuning door andere volwassenen op deze locatie
Zoals beschreven in het algemeen beleidsplan
Informatie over het ophalen van scholen
Met de verschillende scholen is afgesproken waar de medewerker van HappyKids de kinderen verzamelt en
ophaalt. Dit verschilt per school. Doorgaans is er een vaste verzamelplek waar de pedagogisch medewerker de
kinderen opvangt, omdat er vaak vanuit meerdere klassen op dezelfde tijd tegelijk kinderen naar buiten
komen. Kinderen worden dus, tenzij anders aangegeven, niet uit de klas opgehaald.
Afhankelijk van de afspraken die gelden binnen de school, worden de kinderen door een leerkracht, of
onderwijsassistent naar de ophaalplek gebracht (meestal de onderbouwgroepen) , of lopen zij zelfstandig naar
de ophaalplek.
Mocht u specifieke afspraken willen maken over het ophalen, (bijvoorbeeld omdat u vind dat uw oudere kind
nog niet zelfstandig naar de ophaalplek kan lopen) dan dient u dit met de leerkracht van de klas op te nemen.
Zij kunnen er dan zorg voor dragen dat uw kind op de juiste manier wordt overgedragen aan HappyKids.
Wij houden rekening met klassendienst, voor zover dat mogelijk is in verband met aansluitende scholen die
opgehaald moeten worden, en wat redelijkerwijs verwacht kan worden wat betreft de benodigde tijd.
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Ophalen na eventuele naschoolse activiteiten met een latere eindtijd is in beginsel niet mogelijk, in verband
met de verplichte bezetting (BKR) op die tijd op de BSO locatie. Vraagt u echter gerust naar de mogelijkheden,
wij denken graag mee over een oplossing.
Hieronder beschrijven wij de specifieke ophaallocatie en aanvullende gemaakte afspraken per school.

School: de Klimop
Ophaallocatie: aula
School: Dik Trom
Ophaallocatie: Schoolplein
School: Juliana van Stolberg
Ophaallocatie: Aula (kleuterkant)
School: Montessori Pax (eerste Montessori)
Ophaallocatie: Schoolplein
School: het Braambos
Ophaallocatie: Schoolplein
School: de Caleidoscoop
Ophaallocatie: Aula
School: JP Heijeschool
Ophaallocatie: Schoolplein
School: de Klippeholm
Ophaallocatie: Aula of bij voordeur
School: PI de Ster
Ophaallocatie: Schoolplein
School: Van Gilseschool (Haarlem)
Ophaallocatie: Eigen vervoer
School: Van Gilseschool (Hoofddorp)
Ophaallocatie: Eigen vervoer

Pedagogisch werkplan HappyKids BSO ’t Arnolduspark(je)
De digitale versie van dit bestand is altijd leidend

School: van Voorthuizenschool
Ophaallocatie: Schoolplein
School: de Vesterhavet
Ophaallocatie: Aula en schoolplein
School: Rietveldschool Badhoevedorp
Ophaallocatie: schoolplein

Contactgegevens
Vestigingsmanager: Lisanne Verhorst
lverhorst@happykids.nl
Arnolduspark 15 en 16
2132 CR Hoofddorp
085-0110070
www.happykids.nl
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