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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.

Over de locatie
BSO Floriande is een naschoolse opvang inclusief vakantieopvang, gelegen bij de wijk Floriande, in
Hoofddorp . Op deze BSO worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. In hetzelfde
gebouw vind men op de begane grond ook een kinderdagverblijf van HappyKids. De samenwerking
met het kinderdagverblijf is zeer nauw waardoor we ook regelmatig bij elkaar op visite gaan met de
kinderen. Broertjes/zusjes kunnen elkaar zo ontmoeten. Ook tijdens het buitenspelen is er de
mogelijkheid waarbij de kinderen even bij elkaar kunnen spelen. Wij houden tijdens deze momenten
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het welbevinden van de kinderen goed in de gaten. Op de tweede verdieping van het gebouw is tevens
een dansschool gevestigd.
De BSO is gevestigd in hetzelfde gebouw als het “Sportcentrum Koning Willem Alexander”. Een plek
waar sport en gezondheid centraal staan. Dit is ook voor de BSO het belangrijkste uitgangspunt
geweest voor het opstellen van het beleid. De BSO bevind zich op de eerste en tweede verdieping. Op
deze BSO wordt gewerkt met het zogenaamde “open deuren” beleid. Dat betekent dat de kinderen
wel behoren tot een basisgroep, maar ook daarbuiten veel activiteiten kunnen ondernemen. Mochten
kinderen gebruik willen maken van een andere ruimte dan mag dit altijd alleen na toestemming van
de pedagogisch medewerker. Vooral bij de kinderen die net op de BSO instromen houden we het
welbevinden goed in de gaten. De activiteiten die we doen omvatten onder andere sporten, creatieve
activiteiten, huiswerkbegeleiding, dans en toneel, etc. Alle activiteiten zijn onder toezicht of
begeleiding van een pedagogisch medewerker of een sportdocent. Per 10, 11 of 12 (afhankelijk van
de leeftijd ) kinderen is er dagelijks tenminste 1 pedagogisch medewerker aanwezig. In het gebouw
is een lift aanwezig, deze wordt niet gebruikt door de kinderen van de BSO. Uitsluitend onder
begeleiding van een pedagogisch medewerker en in een uitzonderlijk geval.
Uit " BSO doe je zo!" Een uitgave van BKK
Opendeurenbeleid
"Het is prettig voor kinderen als ze een eigen basisgroep hebben, maar daarnaast hebben ze
ook behoefte aan vrijheid. Dat vraagt om open deuren. Er zijn 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 basisgroepen beschikken over groepsruimtes, maar we delen wel de gehele locatie. Iedere groep
heeft eigen “stamtafels”. De stamtafel zorgt voor een veilige plek waar kinderen thuishoren en
meestal wel een vaste pedagogisch medewerker aantreffen. Het is de plek waar ze als basisgroep
samenkomen.
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Basisgroepen op deze locatie
Atletiekgroep (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 20 kinderen.
Turnengroep (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 20 kinderen.
Rugbygroep (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 20 kinderen.
Honkbalgroep (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 20 kinderen.
Twee groepen zijn nog niet in gebruik (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 20 kinderen.

Op rustige dagen en structureel op de woensdag en vrijdag worden 2 groepen samengevoegd.
Atletiek en Turnen voegen samen en maken gebruik van de groepstafel van de Atletiekgroep.
Rugby en Honkbal voegen samen en maken gebruik van de groepstafel van de Honkbalgroep.

Dagritme op deze locatie:
Korte Schooldagen (na schooltijd tot 18.30 uur)

De kinderen worden uit school opgehaald, op de BSO vrij spelen
14.30

kinderen die om 14.00 uit zijn krijgen drinken, dan vrij spelen

16.00

fruit, koek, drinken aan tafel met de groep

16.30

activiteiten en vrij spelen, ophalen tot 18.30 uur
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Lange schooldagen (inclusief lunch, tot 18.30 uur )

De kinderen worden uit school opgehaald, op de BSO vrij spelen
13.00

lunch met alle kinderen

14.00

activiteit of vrij spelen

16.00

fruit, koek, drinken aan tafel met de groep

16.30

activiteiten en vrij spelen, ophalen tot 18.30 uur

Vakantiedagen (7.30-18.30 uur) en studiedagen (8.30-18.30 uur)

Tot 9.30

brengen, vrij spelen

10.00

fruit, koek, drinken aan tafel met de eigen groep

10.30

activiteit, of vrij spelen

12.30

lunch

13.30

activiteit of vrij spelen

16.00

koek, drinken

16.30

vrij spelen, ophalen kinderen tot 18.30 uur

Tijdens een uitstapje of activiteit kunnen de tijden aangepast worden

Samenwerkingsverbanden op deze locatie (waaronder scholen)
In aanvulling op de samenwerking met de in het algemene beleidsplan genoemde partners, willen we
in de toekomst ook samen gaan werken op deze locatie met de sportverenigingen in het SKWA. Tevens
zijn we voornemens om een samenwerking aan te gaan met de dansschool, AllStylez, welke ook in
het pand is gevestigd.
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Scholen
BSO Floriande verzorgt naschoolse– en vakantieopvang voor kinderen van de volgende scholen in
Hoofddorp:
- Klavertje Vier
- Brandaris
- Montessori Floriande
- Optimist
- Optimist Internationaal
- Braambos
- Bosrank
- Bosbouwers
- Zwanebloem
Van andere reguliere basisscholen is ook plaatsing mogelijk, indien ouders zelf zorg dragen voor het
organiseren en de kosten van het vervoer naar de BSO.
Specifieke informatie over het ophalen per school
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. De ophaalplek is aangegeven op de ophaallijst.
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.
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.
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Hieronder beschrijven wij de specifieke ophaallocatie en aanvullende gemaakte afspraken per
school.
School: Klavertje Vier
Ophaallocatie: kleuters worden op ma, di, do opgehaald in de gang bij de kleutergroepen, en
daarna naar de aula gebracht door een medewerker van HappyKids. Oudere kinderen worden
opgehaald in de aula
In de tijd van corona: de kleuters worden, binnen in de hal bij de aula, verzameld door een juf van
school en dan tegelijkertijd naar buiten gebracht. De medewerkers van Happykids staan buiten op
het centrale schoolplein, als je het terrein op komt gelijk links bij het grote raam aan de kant van
het hek
Kinderen die zelfstandig mogen fietsen moeten zich altijd eerst melden bij onze medewerker.
School: Brandaris
Ophaallocatie: in de gang bij de kleutergroepen, op woensdag en vrijdag onderaan de trap.
School: Montessori Floriande
Ophaallocatie: in de aula
School: Optimist (regulier)
Ophaallocatie: bij de zitkuil ter hoogte van de uitgang kleuterklassen aan de zijde van de hoofd
in/gang
School: IKC
Ophaallocatie: op het schoolplein
School: Braambos
Ophaallocatie: onder aan de trap
School: Bosrank
Ophaallocatie: op het schoolplein

School: Bosbouwers
Ophaallocatie: Op het schoolplein

School: Zwanebloem
Ophaallocatie: Op het schoolplein
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Oudercommissie op deze locatie
BSO HappyKids Floriande heeft de volgende OC leden:

Aura Schaefer
Jennifer van der Vossen
Roelie Veenstra
De oudercommissie van Floriande is te bereiken via oc.hk.floriande@gmail.com
Uitstapjes vanaf deze locatie:
Vanaf de locatie Floriande gaan we soms spelen bij de speeltuintjes in de buurt, of we lopen een
speurtocht in de wijk. Park 21 (vooral “kleiland”) is ook een bestemming waar we regelmatig spelen.
Achterwacht op deze locatie
Het is verplicht voor kindercentra om een achterwacht in te stellen op momenten dat er slechts 1
pedagogisch medewerker in het gebouw aanwezig kan zijn. Binnen BSO Floriande is dit, gezien het
aantal kinderen, op vrijwel geen enkel moment aan de orde. Er zijn wel achterwachten beschikbaar,
pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf in hetzelfde gebouw, en van het dichtbij gelegen
kinderdagverblijf en BSO “het Kasteeltje”. De samenwerking is nauw en er is derhalve altijd iemand
in de gelegenheid om bij te springen.
Op studiedagen van kleine scholen kan het zijn dat er maar 1 pedagogisch medewerker is belast met
de opvang van het groepje kinderen. Op dat moment zal er echter ook altijd een tweede persoon in
het gebouw aanwezig zijn.
Afwijking BKR op deze locatie
In aanvulling op de standaard afwijkingen zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan, is het
mogelijk dat op BSO Floriande wordt afgeweken van de BKR op schooldagen voor maximaal een half
uur per dag.
Bij een oneven aantal medewerkers op de locatie, lukt het niet om altijd minimaal 50 % van de
medewerkers in te zetten tijdens de uren waarin wordt afgeweken van de BKR (bv tijdens
pauzes). In dit geval zal de manager of een invalkracht voor vervanging van 1 pedagogisch
medewerker zorgen of er zal een andere gepaste oplossing worden overeengekomen met de
medewerker(s) zodat de BKR en de afwijking van de BKR gehandhaafd blijven zoals die
beschreven zijn in het beleid. De overeengekomen afspraken worden dan beschreven op het
rooster van die dag.
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12. De groten op deze locatie
Als kinderen 8 jaar of ouder zijn, mogen ze zonder continu toezicht van een pedagogisch medewerker
buiten of in de lokalen spelen, mits de ouders daarvoor schriftelijk toestemming hebben verleend.
Deze leeftijdsgroep heeft behoefte aan iets meer vrijheid en zelfstandigheid. Zo mogen ze in overleg
met de ouders (en wederom schriftelijke toestemming) zelfstandig van school naar de BSO of van de
BSO naar huis of sportvereniging fietsen of lopen. Voor zelfstandig buiten lopen of fietsen adviseren
wij ouders tenminste de leeftijd van tien jaar aan te houden.
13. Activiteiten binnen en buiten de basisgroep op deze locatie
Binnen BSO Floriande brengen de kinderen iedere dag een aanzienlijke tijd door in hun basisgroep.
Alle eet- en drinkmomenten zijn een groepsgebeuren. Ook worden met de eigen groep bijzondere
momenten gevierd, zoals verjaardagen of geboorte van een broertje of zusje. Pedagogisch
medewerkers kunnen er ook voor kiezen om eens een groepsactiviteit aan te bieden, zoals een
spelletje trefbal, een kookactiviteit of een gezamenlijk knutselmoment. Deze momenten verstevigen
de band tussen de kinderen onderling en de kinderen en hun pedagogisch medewerkers. Door samen
te praten, overleggen, werken en spelen leer je elkaar beter kennen en dat voelt fijn en vertrouwd.
Je bent onderdeel van een basisgroep, jouw groep!
Alle overige activiteiten vinden plaats buiten de basisgroep oftewel vallen onder het ‘open deuren’
beleid. Wat verstaan wij onder activiteiten buiten de basisgroep? Daarmee bedoelen wij dat er
kinderen van twee of meerdere groepen samen en tegelijkertijd aan een activiteit deelnemen. Te
denken valt dan aan vrij spelen door de ruimte, naar het gymlokaal, naar de bioscoop ruimte, buiten
spelen of in de verschillende ruimtes om te knutselen, koken etc.
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 woensdag en vrijdag voegen Atletiek en Turnen tot 1 samen op de Atletiek groep (die dan ieder
maar een paar kinderen aanwezig hebben). Honkbal en Rugby voegen tot 1 samen op de Honkbal
groep. Iedere groep heeft zijn eigen vaste medewerkers en de groepen die worden samengevoegd
zijn ook steeds gelijk. De kinderen uit 1 basisgroep blijven altijd bij elkaar op deze dagen en hebben
een vast lokaal waarin zij verblijven tijdens de groepsmomenten. Op woensdag en vrijdag eten de
kinderen gezamenlijk een lunch in de ruimte van de Atletiek groep. Zij gaan als de andere kinderen
uit school zijn, naar hun eigen groepsruimte.
Tijdens studiedagen en vakanties zien wij in beginsel alle activiteiten als activiteit buiten de
basisgroep. Zo wordt er dan vaak ook met twee of meerdere groepen gezamenlijk geluncht. De
groepen zijn vaak aanzienlijk kleiner op deze dagen dus de rust en gezelligheid komt niet in het
gedrang door het samenvoegen.
14. Samenvoegen van basisgroepen
In voorkomende gevallen ( en bij een passend aantal afmeldingen oftewel aanwezige kinderen) kan
het zijn dat wij twee basisgroepen (geheel of deels) kunnen samenvoegen tot een groep (4-12) van
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 20 kinderen. Op rustige dagen
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wordt atletiek en turnen samengevoegd en honkbal en rugby samengevoegd.
Te allen tijde zal er voor ieder kind in de samengestelde groep een vaste pedagogisch medewerker
aanwezig zijn. Het samenvoegen van groepen is in dat geval bedoeld om te borgen dat er voldaan
wordt aan de leidster-kindratio (1 medewerker voor ieder 10 kinderen per groep). In de praktijk komt
dit zelden voor, omdat wij er voorkeur aan geven om de gehele basisgroep bijeen te houden. Voor
vragen hierover kunt u altijd terecht bij onze medewerkers.

Contact
Vestigingsmanager: Kirsten Kuijper
Email: kkuijper@happykids.nl
www.happykids.nl
HappyKids BSO Floriande
Bennebroekerweg 802
2134AB Hoofddorp
Telefoon algemeen: 085- 0110073
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