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1. 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.

2. Over de locatie
HappyKids Caleidoscoop is een Buitenschoolse Opvang gevestigd in de school de Caleidoscoop aan de
Hammerskjöldstraat . De bso heeft 2 basisgroepen. Te weten de Confettikids en de Regenboogkids. De kinderen
worden ogavengen in de aula van de school waarbij de twee groepen kinderen ieder aan een eigen tafel zitten
met vaste pedagogisch medewerker(s).
Het schoolplein wordt na schooltijd gedeeld met de andere kinderopvangaanbieders in het gebouw, er zijn
goede afspraken over de verdeling en het gebruik van de buitenruimtes.
Op vrijdagen worden de kinderen opgevangen op de locatie “t Arnolduspark”. Ook in de schoolvakanties zijn
de kinderen op die locatie. Hier zijn meer mogelijkheden tot spelen/ activiteiten op deze langere dagen.
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3. Basisgroepen op deze locatie
De groepsopbouw op de BSO is op dit moment als volgt: 2 groepen; Regenboogkids en ConfettiKids.
Op rustige dagen en structureel op de woensdag worden deze twee groepen samengevoegd tot 1 groep van
maximaal 20 kinderen . Er wordt dan gebruik gemaakt van de groepstafel van de ConfettiKids.

Leeftijd kinderen

Max. groepsgrootte

4-12 jaar
4-12 jaar

20
20

Aantal pedagogisch medewerkers
1 of 2 max.10 kinderen per PMer
1 of 2 max. 10 kinderen per PMer

De getalsverhouding tussen gekwalificeerde groepsleiding en aantal kinderen, de zgn. beroepskracht-kindratio
(BKR) , voldoet aan de normen zoals die in de “Beleidsregel kwaliteit kinderopvang” gesteld worden. De
pedagogisch medewerkers worden ondersteund door de manager, tevens zijn er regelmatig stagiairs op de
BSO.
4. Dagritme op deze locatie
Het dagritme is gelijk aan dat zoals beschreven in het algemeen pedagogisch beleidsplan.
5. Samenwerkingsverbanden op deze locatie
Zoals beschreven in het algemeen beleidsplan, en daarnaast is er uiteraard de samenwerking met de school.
6. Specifieke informatie over het ophalen per school
Er worden op deze locatie alleen kinderen opgevangen van de Caleidoscoop: de kleuters en groep 3 worden
opgehaald in de kleuterhal en vanaf groep vier komen de kinderen zelfstandig naar de aula. De eerste
opvangdag wordt een kind altijd uit de klas opgehaald.
7. Oudercommissie op deze locatie
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De oudercommissie is een afvaardiging van ouders van de BSO die met regelmaat bijeenkomen om allerlei
zaken te bespreken en advies uit te brengen aan de dagelijkse leiding en het management. Er wordt gewerkt
volgens een reglement.
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.

HappyKids BSO Caleidoscoop heeft de volgende leden:
- Niek Wetser
U kunt de OC aanspreken bij de breng- en haalmomenten.

8. Uitstapjes vanaf deze locatie
De kinderen van HappyKids BSO Caleidoscoop kunnen onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers
uitstapjes maken. Er wordt gespeeld in de wijk en in de nabije omgeving is een kinderboerderij en een
speeltuintje te vinden. Een middagje spelen in het Speelparadijs van HappyKids of naar JumpKids behoort ook
tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt er voor iedere vakantie een uitgebreid programma samengesteld,
waarbij regelmatig uitstapjes gepland staan naar bijvoorbeeld de dierentuin, een pretpark of een museum.

Sportieve uitstapjes worden ook georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de een sportdag met alle BSO locaties die
plaatsvindt in Hoofddorp of een spelletjesmiddag in het Haarlemmermeerse bos of de gymzaal op de hoek. Om
uw kind te laten deelnemen aan uitstapjes wordt uw toestemming (eenmalig) gevraagd.

9. Achterwacht op deze locatie
Als achterwacht regeling hebben we als eerste met de school (Caleidoscoop) afgesproken dat zij het
aanspreekpunt zijn daarvoor.
Tot 18.00uur is er iemand van school aanwezig en kunnen wij een beroep op deze persoon/ personen doen in
geval van nood.
Als 2de achterwacht hebben wij BSO Kasteeltje:085-0110070 aanrij tijd +/_ 5 minuten.
Als 3de achterwacht hebben we BSO Arnolduspark 085-0110070 aanrij tijd +/_ 10 minuten
Wij streven ernaar in elk geval met 2 medewerkers in het pand aanwezig te zijn. Mocht dit onverhoopt niet
lukken, dan is de achterwacht in geval van een calamiteit binnen een paar minuten aanwezig op de locatie. Het
telefoonnummer is bij alle pedagogisch medewerkers bekend en tijdens de openingstijden van de BSO
bereikbaar.
10. Afwijken BKR (beroepskracht-kind-ratio)op deze locatie
In de kinderopvang mag een pedagogisch medewerker verantwoordelijk zijn voor een maximaal aantal
kinderen, dat afhankelijk van de leeftijden in de groep varieert van 10-12 kinderen. Op sommige momenten op
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een dag met langere openingstijden (10 uur of meer) mag hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer
de medewerkers hun lunchpauze hebben en aan het begin en einde van de dag als de diensten van de
medewerkers starten of aflopen. Er mag dan met maximaal de helft van het aantal benodigde medewerkers
tijdelijk worden volstaan.
Naar verwachting wordt er tijdens studie- en vakantiedagen afgeweken van de beroepskracht-kind ratio op de
volgende uren:
- Van 08:30 tot 9:30 (Brengmoment)
- Van 13:30 tot 14:30 (Pauzetijden pedagogisch medewerkers)
- Van 16:30 tot 17:30. (Haalmoment)
Op deze momenten wordt minimaal de helft van de benodigde beroepskrachten ingezet.
Tijdens een reguliere middag op BSO Caleidoscoop mag er hooguit een half uur afgeweken worden van de BKR.
Het is mogelijk dat er wordt afgeweken tijdens het ophalen van de kinderen.
Op studie- en vakantiedagen wordt tussen 07:30 en 08:30, tussen 09:30 en 13:30, tussen 14:30 en 16:30 en
tenslotte tussen 17:30 en 18:30 niet afgeweken van de BKR.
Door middel van registratie (de aanmeld en afmeld tijden worden geregistreerd in Konnect) maken we
inzichtelijk dat er per (vakantie of studie) dag nooit meer dan 3 uur wordt afgeweken van de BKR.
Afhankelijk van het haal/breng gedrag van ouders worden werkroosters van onze pedagogisch medewerkers,
indien nodig, aangepast.
Ouders worden, indien de afwijkende tijden op hun locatie anders zijn dan de hierboven genoemde tijden,
actief ingelicht over de tijden waarop wordt afgeweken van de BKR via ouderportaal van de Caleidoscoop.
11. Contactgegevens
Coördinator :
Administratie:
Algemeen:

Rina Ijlstra - rijlstra@happykids.nl
administratie@happykids.nl
info@happykids.nl

BSO Caleidoscoop
Hammarskjöldstraat
2131 VN Hoofddorp
Website:
Telefoonnummer:

www.happykids.nl
085-0110070
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