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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 vestigingsspecifieke kenmerken,
zoals dagindeling, oudercommissie informatie, samenwerkingsverbanden en nog
veel meer.

2. Over de locatie
HappyKids de LinQ is een Buitenschoolse Opvang inclusief vakantieopvang, gevestigd
in basisschool de LinQ aan de kalslagerring in Nieuw-Vennep. De BSO heeft 1
leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar, verdeeld over 2 basisgroepen.
Op BSO de LinQ kunnen de kinderen gebruik maken van:
- De Gymzaal (binnen)
- Buitenruimte (op het plein)
- Buitenruimte (buiten het plein)
- 2 Groepsruimten

3.

Basisgroepen op deze locatie

De kinderen worden opgevangen in zogenaamde basisgroepen. De groepen worden in
ieder geval opgesplitst tijdens de tafelmomenten. Zo kunnen de kinderen bij BSO de LinQ
opgevangen worden in de volgende groepen:

”Rakkers”: kinderen van 4-12 jaar, hier zijn per dag maximaal 22 kinderen met 2
pedagogisch medewerkers. Indien er minder dan vier kinderen van 7 jaar of ouder in de
groep geplaatst zijn, is het maximale aantal kinderen 20 kinderen.

Pedagogisch beleidsplan HappyKids buitenschoolse opvang
De digitale versie van dit bestand is altijd leidend

"Tijgers": kinderen van 4-12 jaar, , hier zijn per dag maximaal 22 kinderen met 2
pedagogisch medewerkers. Indien er minder dan vier kinderen van 7 jaar of ouder in de
groep geplaatst zijn, is het maximale aantal kinderen 20 kinderen.
Binnen de BSO brengen de kinderen iedere dag een aanzienlijke tijd door in hun
basisgroep. Alle eet- en drinkmomenten vinden plaats in de basisgroep. Ook worden met
de eigen groep bijzondere momenten gevierd, zoals verjaardagen of geboorte van een
broertje of zusje.
"Het is prettig voor kinderen als ze een eigen basisgroep hebben, maar
daarnaast hebben ze ook behoefte aan vrijheid. Dat vraagt om open deuren. Voor de
allerjongsten ligt dat anders; zij hebben graag een eigen plek waar de groten niet
komen. Er zijn ook oudere kinderen die het moeilijk vinden om de basisgroep te verlaten;
ze hebben hulp nodig bij het verkennen van het gebouw en komen graag terug bij hun
eigen vertrouwde pedagogisch medewerker om verhaal te doen. Door de dag zo in
te delen dat die momenten mogelijk zijn, bied je kinderen de mogelijkheid het
maximale uit de groep en de BSO te halen". De pedagogisch medewerkers
onderkennen het belang van het hebben van vriendjes/vriendinnetjes in de
basisgroep, en het frequente contact met de eigen pedagogisch medewerkers. We
zullen dan ook altijd kijken of er meerdere kinderen uit dezelfde basisgroep tegelijk
kunnen doorstromen naar een nieuwe groep. Op dit moment is dit niet aan de orde,
gezien er groepen van 4 tot en met 12 jaar zijn.

In de schoolvakanties worden de basisgroepen met hun pedagogisch medewerkers ook
zoveel mogelijk bij elkaar gehouden bij de indeling in groepjes tijdens bijvoorbeeld een
uitstapje, een workshop of activiteit op de BSO zelf. Tijdens de vakanties worden BSO de
LinQ en BSO TV Nieuw Vennep samengevoegd. Er is hiervoor een aanvulling op de
contracten gemaakt.

4. Dagritme op deze locatie
Het dagritme wijkt niet af van het ritme zoals besproken in het algemeen beleidsplan.

5. Samenwerkingsverbanden
Jump XL
Dit is het trampoline park waarin BSO TV Nieuw Vennep gevestigd is. We maken voor het
buitenspelen gebruik van de gehele buitenruimte van TV Nieuw Vennep en in overleg ook
van de tennisbanen buiten voor tennisles. Op de momenten dat de BSO aanwezig is, is
het mogelijk dat er ook leden van de tennisvereniging op het tennispark aanwezig zijn.
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6. Specifieke informatie over het ophalen per school

BSO de LinQ verzorgt naschoolse- en vakantieopvang voor kinderen van de volgende
scholen in Nieuw Vennep:
• De LinQ
• De Boog
• Antoniusschool
• Opmaat
• ’t Venne
• De Fakkel
• Het Mozaïek
• Het Palet
• 't Joppe
• De Ark
• Bommelstein

Van andere reguliere basisscholen is in overleg ook plaatsing mogelijk (afhankelijk van
de locatie, is het mogelijk dat ouders zelf zorg dragen voor het organiseren en de kosten
van het vervoer naar de BSO).
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.
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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.
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 LinQ
Ophaallocatie: De kleuters worden door HappyKids opgehaald uit de klas. De andere
kinderen komen zelf naar het lokaal van HappyKids.

School: De Boog
Ophaallocatie: De kinderen worden op het schoolplein door HappyKids opgehaald. Het
kleuterplein eerst en vervolgens het bovenbouwplein.

School Antoniusschool
Ophaallocatie: De kinderen worden op het schoolplein opgehaald door HappyKids.

School: Opmaat
Ophaallocatie: De kinderen worden op de ophaalplek in de hal opgehaald door
HappyKids.

School: ’t Venne
Ophaallocatie: De kinderen worden buiten bij de leerkracht opgehaald door HappyKids.

School: Fakkel
Ophaallocatie: De kinderen worden bij de buitendeur van de school opgehaald door
HappyKids.

School: Mozaïek
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Ophaallocatie: De kleuters worden door HappyKids bij de zandbak opgehaald. De andere
kinderen worden bij de tafeltennistafel opgehaald.
School: Het Palet
Ophaallocatie: De kinderen worden op het schoolplein opgehaald door HappyKids.

School: ’t Joppe
Ophaallocatie: De onderbouw wordt door HappyKids opgehaald bij de buitendeur van het
gebouw. De kinderen van de bovenbouw komen naar de HappyKids ophaalplek bij het
hek.

7. Oudercommissie op deze locatie
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 van het dagverblijf. 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 de LinQ heeft de volgende leden:

- Ilona van Rewijk
- Tessa Scheulderman
U kunt de OC bereiken via email: oc_nieuwvennep@happykids.nl

8. Uitstapjes van deze locatie

De kinderen van HappyKids BSO de LinQ kunnen onder begeleiding van de
pedagogisch medewerkers uitstapjes maken. Er wordt gespeeld op de speelplaats, in de
wijk en gaan naar de kinderboerderij. Een middagje spelen bij trampoline park JumpKids
en in het Speelparadijs van HappyKids 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 op deze locatie met name georganiseerd. Het
springen in de Jumphal zien we als sportieve activiteit en wij benaderen dit als
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een uitstapje, dus onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. Om uw
kind te laten deelnemen aan uitstapjes wordt uw toestemming (eenmalig) gevraagd.

9. Achterwacht op deze locatie
HappyKids de LinQ biedt naast de BSO onderdak aan school. Er is te allen tijde een
“achterwacht” aanwezig die een pedagogische medewerker kan bijstaan indien er een
calamiteit is en de pedagogisch medewerker alleen aanwezig is op de BSO (indien de
beroepskracht-kind ratio dit toelaat). Wij streven ernaar in elk geval met 2 personen 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. De
achterwacht is in geval van nood de vestigingsmanager van deze vestiging, op
enkele minuten van de locatie woonachtig is. Het telefoonnummer is bij alle
pedagogisch medewerkers bekend en zij is tijdens de openingstijden van de BSO
bereikbaar. Daarnaast bevindt HappyKids BSO TV Nieuw Vennep zich op enkele
minuten afstand van deze locatie, bij een calamiteit kan een collega van deze locatie snel
(binnen 15 minuten) ter plaatse zijn. Dit telefoonnummer is ook bij alle medewerkers
bekend. Er wordt niet afgeweken van de beroepskracht- kindratio indien er slechts 1
beroepskracht op de BSO wordt ingezet. Doordat deze BSO locatie zich bevindt in de
school, zijn er tijdens de schooltijden van de BSO ook collega’s van de school
aanwezig die in het geval van een calamiteit ondersteuning kunnen bieden.

10. Afwijking BKR op deze locatie
In aanvulling op de standaard afwijkingen zoals beschreven in het pedagogisch
beleidsplan, is het mogelijk dat op BSO de LinQ wordt afgeweken van de BKR op:



11.

Maximaal een half uur per dag tijdens schooldagen.

Activiteiten binnen en buiten de basisgroep op deze locatie

Bij bepaalde activiteiten kunnen kinderen de basisgroep verlaten. De basisgroep wordt bij
HappyKids bijvoorbeeld verlaten tijdens het buiten spelen, studiedag , tijdens een
uitje in de vakantie, sporten of een andere activiteit of bezigheid die buiten de gewone
groep valt. Op deze momenten houden de pedagogisch medewerkers het welbevinden
van alle kinderen goed in de gaten. Het kan ook voorkomen dat een
pedagogisch medewerker een groepje kinderen die extra uitdaging nodig hebben of even
een rustig spelletje willen doen een bepaalde activiteit aanbiedt. Wij bewaken de
meerwaarde van dit 'uitstapje' voor ieder kind individueel en voor de groep als geheel.
Wij kijken bewust naar wat het kind aangeeft.
Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen (bijvoorbeeld tijdens
het buitenspelen), wordt door de vaste pedagogisch medewerkers van de groep
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contact gezocht met de kinderen uit hun vaste basisgroep en houden zij in de gaten dat
het goed gaat met de kinderen en dat zij het naar hun zin hebben. Zij nemen de tijd voor
een gesprekje met de kinderen tijdens het aanbieden van activiteiten en hebben een
open houding, waardoor kinderen ook graag naar de pedagogisch medewerkers toe
gaan.

12. Toezicht
Gezien de diverse ruimte waarin BSO de LinQ is gevestigd, zijn er voor deze locatie
specifieke afspraken gemaakt omtrent het toezicht. Zodra er kinderen vrij spelen in de
andere ruimte, is er een medewerker belast met het toezicht.

13. Contact

Vestigingsmanager Kirsten Woestenburg, kwoestenburg@happykids.nl
Administratie: administratie@happykids.nl
Algemeen: info@happykids.nl
www.happykids.nl
BSO de LinQ
Kalslagering 7-9
2151 TA Nieuw-Vennep
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