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Welkom bij unit Waterwoezels
Wij zijn blij u te kunnen verwelkomen als klant van de Kinderkoepel locatie Waterwoezels.
Waterwoezels is onderdeel van IKC de Zeester. Er wordt in dit IKC verregaand
samengewerkt met de scholen: Brandaris, Sterrenwacht, de Bron en onze eigen
peuterspeelzaal die dezelfde naam heeft als de BSO.
Voordat u het besluit genomen heeft om uw kind (eren) bij onze locatie op te laten vangen,
heeft u wellicht via de rondleiding al kennis gemaakt met de locatie?
U heeft hoogstwaarschijnlijk de pedagogisch beleidsplannen op de website doorgelezen. Dit
document is de pedagogische werkwijze van de BSO van Waterwoezels nader uitgelegd, de
vertaling van de beleidsplannen naar de praktijk. Heeft u na het lezen nog vragen stel ze
gerust aan de beroepskrachten of aan de unitmanager.
Adres gegevens locatie Waterwoezels
Het kindercentrum is gelegen in de wijk de Struyten en is onderdeel van het IKC de Zeester
Het adres van het kindercentrum
Branding 53
3224 GA Hellevoetsluis
Telefoonnummer: 06-12775641
Locatie leidinggevende (unitmanager) Lieke van Hoof
Op deze locatie verzorgen wij de opvang voor basisschool de Sterrenwacht, basisschool de
Brandaris en basisschool de Bron.
De totale aanwezige groep bestaat uit maximaal 50 kinderen.
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De groepen van Waterwoezels
Op alle BSO groepen werkt een vast aantal pedagogisch beroepskrachten die zoveel mogelijk
met een vast rooster werken. Zo weet u in principe welke beroepskracht wanneer werkt, met
uitzondering van ziekte, scholing, vakantie of sterk afwijkende kinderaantallen. Indien
noodzakelijk worden de vaste pedagogisch beroepskrachten ondersteund door een vaste
flex-beroepskracht.
Waterwoezels BSO
De buitenschoolse opvang van unit Waterwoezels heeft 6 basisgroepen bestaan uit de
onder- en bovenbouwgroepen die per school zijn opgedeeld zoals in het pedagogisch beleid
omschreven.
Iedere basisgroep heeft een “stamtafel” herkenbaar aan de tafelstandaard voorzien van de
naam van school en de kleur van het pictogram voor de onderbouw of bovenbouw. Deze
tafels staan in de Melkweg (aula van school) en worden om 14:30 uur klaar gezet voor
ontvangst van de kinderen.
De basisgroepen per school worden samengevoegd tot opvanggroepen waarvoor 1 of 2
pedagogische beroepskracht verantwoordelijk voor is / zijn. De samengestelde
opvanggroepen bestaan uit maximaal 22 kinderen met hun vaste beroepskrachten.
De samengestelde groepen zijn 1 of 2 onderbouwgroep(en) van 4-7 jarigen en een groep
bovenbouw in de leeftijd 8-12 jaar. De pedagogisch beroepskrachten maken de
opvanggroepen op de daglijsten zichtbaar.
Door het aanbod van activiteiten ontstaan er dagelijks kleinere werkgroepen 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. Wekelijks komt de
gymleraar van Push gymlessen in de grote sporthal organiseren.
Op Waterwoezels maken de kinderen tijdens opvangtijd gebruik van de ruimtes van onze
IKC-partners. Wij hebben naast onze eigen lokaal die gedeeld wordt met de peuterspeelzaal
de grote aula (Melkweg) tot onze beschikking, er is een technieklokaal en een speellokaal.
De groepen maken gebruik van alle ruimtes op de BSO en spelen dus door elkaar heen.
De kinderen hebben twee speelpleinen tot hun beschikking, een plein geschikt voor de
jongste en we mogen gebruik maken van het schoolplein van basisschool de Sterrenwacht.
Daar spelen de wat grotere kinderen, soms onder begeleiding van een pedagogisch
beroepskracht soms zelfstandig. Zelfstandig spelen gebeurt altijd in overleg met ouders.
Aansluitend de schoolpleinen bevindt zich een groen natuurspeeltuin, kinderen spelen hierin
maar er worden bijvoorbeeld ook bloembollen geplant die in het voorjaar vlinders trekken.

4

Pedagogische werkwijze
Waterwoezels 4-12 jaar 2020 B

Pedagogische werkwijze
unit Waterwoezels 4-12 jaar

Drie-uursregeling
De afwijkingsregeling, zoals in de wet beschreven, staat in de schoolweken tijdens de BSO
een afwijking toe van de BKR gedurende 30 minuten. Hoe wij dit in de organisatie toepassen
staat beschreven in het pedagogisch beleid.
De drie-uursregeling op unit Waterwoezels BSO wijkt echter af van het pedagogisch
beleid. Omdat één van de aanwezige beroepskracht tijdelijk afwezig is om kinderen van een
andere school te halen, werkt de beroepskracht die van 15.00 uur tot 15.30 uur wel op de
BSO is in dit half uur via de toegestane afwijking. De collega’s die op dat moment op de
peuteropvang werken zijn dan achterwacht. De afwijking van 17:00- 18:00 uur vervalt.
Mentorschap kinderopvang en de BSO
De mentor is een van de vaste pedagogisch beroepskrachten van de groep bij de
kinderopvang. Zij is verantwoordelijk voor het observeren en registreren van het
welbevinden van meerdere kinderen.
De mentor van de BSO is niet gekoppeld aan de basisgroep van uw kind maar is wel
regelmatig aanwezig op de BSO om het mentorschap goed te kunnen uitvoeren.
Bij Waterwoezels BSO werken vrij veel beroepskrachten met een klein aantal BSO uren in het
contract en daarom maar 1 of 2 middagen op de BSO aanwezig zijn.
Om die reden hebben wij bij veel kinderen een tweede mentor aangesteld zodat ieder kind
een dagelijks aanspreekpunt heeft.
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 indeling van de mentorkinderen is op de
groep aanwezig.

5

Pedagogische werkwijze
Waterwoezels 4-12 jaar 2020 B

Pedagogische werkwijze
unit Waterwoezels 4-12 jaar

Achterwacht
Wanneer er door omstandigheden slechts één pedagogisch beroepskracht aanwezig is op het
kindercentrum dan is de achterwachtregeling van toepassing. Dat is van belang voor
bijvoorbeeld calamiteiten. De achterwachtregeling houdt in dat er altijd een andere
volwassene in het pand aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld de unitmanager, huishoudelijke
hulp of een stagiaire zijn.
Bij unit Waterwoezels kan de achterwacht ook een medewerker van school zijn.

Oudercommissie
Wij vinden het belangrijk dat onze klanten betrokken zijn bij onze dienstverlening. Zo werken
wij binnen elke unit met een oudercommissie. Onze oudercommissie behartigt de belangen
voor de hele unit (BSO en PSZ).
Voor meer informatie of aanmelding voor de oudercommissie verwijzen wij u graag door
naar onze site www.kinderkoepel.nl.
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