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Welkom bij unit Wielewater
Wij zijn blij u te kunnen verwelkomen als klant van de Kinderkoepel, unit Wielewater.
De BSO van Unit Wielewater bestaat uit twee groepen, elk op een eigen locatie.
De onderbouw (4-7 jaar) is gesitueerd in de Montessorischool en de bovenbouw (8+) is
gesitueerd in de Hendrik Boogaard school. Deze school ligt aan de overkant van de straat
van locatie Wielewater.
Voordat u dit besluit genomen heeft, heeft u waarschijnlijk via de rondleiding al kennis
gemaakt met de locatie en u heeft wellicht het pedagogisch beleid op de website gelezen.
In dit boekje wordt de pedagogische werkwijze van de BSO van Wielewater nader uitgelegd,
de vertaling van de beleidsplannen naar de praktijk. Heeft u na het lezen nog vragen stel ze
gerust aan de pedagogisch beroepskrachten of aan de unitmanager.
Adres gegevens locatie Wielewater 8+groep (BSO Bovenbouw)
Het adres van het kindercentrum
Sportlaan 4
3223 EV Hellevoetsluis
Adresgegevens locatie Wielewater (BSO onderbouw)
Het adres van het kindercentrum
Schoolslag 4
3223 ER Hellevoetsluis
Voor beide locaties is Carla Hottinga de leidinggevende (unitmanager).
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De groepen van Wielewater
Op alle BSO groepen werkt een vast aantal pedagogisch beroepskrachten die zoveel mogelijk
volgens een vast rooster werken. Zo weet u in principe welke pedagogisch beroepskracht
wanneer werkt, met uitzondering van ziekte, scholing, vakantie of sterk afwijkende
kinderaantallen. Indien nodig worden de vaste pedagogisch beroepskrachten ondersteund
door een pedagogisch beroepskracht die speciaal aan unit Wielewater is verbonden als vaste
flexkracht.
Wielewater BSO
De buitenschoolse opvang van unit Wielewater bestaat uit twee locaties, elk met een
aantal basisgroepen BSO.
De totaal aanwezige groep bestaat bij de onderbouw uit maximaal 90 kinderen.
Deze BSO bestaat uit onderbouw kinderen: 4-7 jarigen. De groepen maken gebruik van alle
ruimtes op de BSO en spelen dus door elkaar heen. Door het aanbod van activiteiten
ontstaan er dagelijks kleinere groepen waarin kinderen naar eigen wensen kunnen
aansluiten. Tijdens de activiteiten wordt de specifieke BKR per groep losgelaten zodat ieder
kind kan doen waar hij/zij zin in heeft.
Op de opvanggroepen van de onderbouw zijn 9 vaste pedagogisch beroepskrachten.
Op Wielewater onderbouw zijn eigen BSO-ruimten, deze bestaan uit deelruimtes die d.m.v.
schuifwanden gesloten kunnen worden. Er worden ook ruimten gezamenlijk gebruikt met de
basisschool de Montessorischool zoals het speellokaal, de keuken en de aula.
Op Wielewater bovenbouw is een eigen BSO-ruimte en worden ook ruimten gezamenlijk
gebruikt met de Hendrik Boogaardschool zoals het speellokaal, de keuken en een deel van
de aula. De totaal aanwezige groep bestaat bij de bovenbouw uit maximaal 50 kinderen.
Deze BSO bestaat (voornamelijk) uit bovenbouw kinderen: 8-12 jarigen. De groepen maken
gebruik van alle ruimtes op de BSO en spelen dus door elkaar heen. Door het aanbod van
activiteiten ontstaan er dagelijks kleinere groepen waarin kinderen naar eigen wensen
kunnen aansluiten. Tijdens de activiteiten wordt de specifieke BKR per groep losgelaten
zodat ieder kind kan doen waar hij/zij zin in heeft.
Op de opvanggroepen van de bovenbouw zijn 2 vaste pedagogisch beroepskrachten.
Op locatie Wielewater verzorgen wij voor de 4+ en de 8+ de voorschoolse opvang
gezamenlijk, zowel in de schoolweken als in de vakantieweken. Op woensdag(middagen)
voegen we deze groepen ook altijd samen.
In de vakanties voegen de groepen samen wanneer er heel weinig kinderen zijn: aan het
eind van de middag (vanaf ca. 17 uur) of op vrijdagmiddag.
De kinderen van de hendrik Boogaard hebben een continu rooster. Het eerste uur (14.00 –
15.00 uur) worden de kinderen opgevangen op de Hendrik Boogaard. Dit geldt voor zowel
de 4+ als de 8+ kinderen.
De scholen waar wij de kinderen ophalen zijn:
- De Kring
- De Montessori
- Het Schrijverke
- De Wateringe
- De Hendrik Boogaard (locatie Sportlaan)
- De Bron (locatie Christinaplaats)
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Wennen
Bij het wennen op de BSO wordt speciale aandacht geschonken aan de behoeften van het
kind in de omgeving van de BSO groep.
Het aantal malen en de tijdsduur dat een kind gaat wennen wordt afgestemd op de
behoeften van het kind. Tijdens de wenmomenten wordt de beroepskracht-kind ratio op
beide groepen aangepast. Als een wen-kind terug zou willen naar de eerder verlaten (eigen)
stamgroep, dan is dit mogelijk. De beroepskracht kind ratio wordt dan opnieuw aangepast
aan het aantal aanwezige kinderen.
Mentorschap kinderopvang en BSO
De mentor is een van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep bij de kinderopvang.
Zij is verantwoordelijk voor het observeren en registreren van het welbevinden van meerdere
kinderen. De mentor van een BSO-kind is niet gekoppeld aan de basisgroep van het kind
maar is wel regelmatig aanwezig op de BSO om het mentorschap goed te kunnen uitvoeren.
De mentor werkt aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met het kind. Zij is het
aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers en het kind. De mentor observeert het kind.
Bij het signaleren van aandachtspunten overlegt de mentor met de directe collega, met de
leidinggevende en met de ouders/verzorgers.
De geldende indeling van de mentorkinderen is op de groep aanwezig.
Ophalen van de Kinderen
De BSO kinderen van Wielewater worden in één keer opgehaald. Dat wil zeggen dat de
beroepskrachten de kinderen van de onderbouw (4+) en de bovenbouw (8+) tegelijkertijd
ophalen. De beroepskrachten lopen met de kinderen langs de 8+ locatie. De kinderen
kunnen dan zelfstandig naar de 8+ gaan. Deze afspraak is gemaakt met de ouders van de
kinderen van 8 jaar en ouder.
Basisgroepen
De kinderen zijn in basisgroepen ingedeeld, volgens hun school.
De kleinere scholen treffen elkaar vaak al gelijk aan tafel. Daarmee worden basisgroepen
samengevoegd. Door de variatie in aankomsttijden is dit ook een natuurlijke scheiding.
Basisgroepen op een buitenschoolse opvang (BSO) zijn niet gekoppeld aan een eigen
groepsruimte. Kinderen maken gebruik van verschillende, leeftijdsgeschikte ruimtes.
De groepen worden samengevoegd op minder drukke dagen en momenten van de dag.
De (samengestelde) groepen bestaan uit maximaal 20 kinderen met hun beroepskrachten.
Iedere basisgroep heeft een stamtafel herkenbaar aan de tafelstandaard voorzien van de
naam van de school en de kleur van het pictogram voor de onderbouw of bovenbouw. De
kinderen melden zich hier bij binnenkomst en verspreiden zich dan naar hun behoefte over
de BSO ruimte.
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Oudercommissie
Wij vinden het belangrijk dat onze klanten betrokken zijn bij onze dienstverlening. Zo werken
wij binnen elke unit met een oudercommissie. Onze oudercommissie behartigd de belangen
voor de unit. Voor meer informatie of aanmelding voor de oudercommissie verwijzen wij u
graag door naar onze site www.kinderkoepel.nl.
Achterwacht
Wanneer er door omstandigheden slechts één pedagogisch beroepskracht aanwezig is op het
kindercentrum dan is de achterwachtregeling van toepassing. Dit houdt in dat in het geval
van calamiteiten er altijd een andere volwassene in het pand aanwezig is. Dit kan
bijvoorbeeld de unitmanager, huishoudelijke hulp, een stagiaire of een medewerker van de
school zijn.
Praktische zaken:
Incidenteel en structureel afnemen extra dagdeel
Extra dagdelen worden in de oorspronkelijke opvanggroep afgenomen. U kunt deze
aanvragen via administratie@kinderkoepel.nl
Ruilen van dagen
Een ruiling van dagen is in dezelfde week mogelijk als het kinderaantal dit toelaat, de
mogelijkheid voor toepassing wordt alleen bepaald door de betreffende locatie. U kunt uw
wensen doorgeven aan de pedagogisch medewerker van de groep.
Ruilingen worden in de oorspronkelijke opvangroep afgenomen. Indien u dat niet lukt
(vanwege het kinderaantal) wordt, in overleg met u, uw kind op een andere opvanggroep
opgevangen. Indien het kinderaantal het niet toelaat kunnen we uw kind niet extra
opvangen
Vakantie en verlof
Omdat de inzet van onze pedagogisch beroepskrachten gebaseerd is op het aantal kinderen
willen wij graag van tevoren uw vakantie weten.
U kunt een mail sturen naar administratie@kinderkoepel.nl De administratie zal aan de
locatie uw vakanties doorgeven. Wij houden bij het inroosteren van de pedagogisch
beroepskrachten dan rekening met de kinderen die op vakantie zijn.

6

Pedagogische werkwijze
Wielewater 4-12 jaar 2019A

