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1.  Inleiding 
 

Buitenschoolse opvang helpt ouders om werk en gezin te combineren. Maar buitenschoolse 

opvang is natuurlijk veel meer dan het “opvangen van kinderen”. Het is verzorgen, begeleiden, 

stimuleren, helpen ontdekken, waarden en normen bijbrengen en veiligheid bieden. Het is 

bijdragen aan de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen zodat ze op kunnen groeien tot 

zelfstandige, zelfbewuste mensen, die hun eigen verantwoordelijkheid kunnen en willen 

nemen. Als opvangorganisatie willen we bijdragen aan die opvoeding en ontwikkeling van 

jonge kinderen door ze vertrouwen te geven en positief te zijn in de omgang met elkaar. 

 

Doel van BSO Klarenbeek is opvang “met-een-thuisgevoel” aan kinderen te bieden. Actief, 

ondernemend en kindgericht. Door de grote betrokkenheid, vakmanschap en kennis van het 

team, is dat mogelijk. Voor haar medewerkers wil BSO Klarenbeek een goede werkgever zijn. 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Kinderopvang (MO groep) en ook op het gebied 

van arbeidsomstandigheden wordt er voldaan aan de norm. Tenslotte hechten wij aan een 

open en heldere communicatie en een goede werksfeer. 

 

In dit pedagogisch beleidsplan wordt beschreven op welke wijze BSO Klarenbeek een bijdrage 

levert aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. 

  
Dit beleidsplan is mede gebaseerd op de eisen die de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen 

Peuterspeelzalen stelt en is opgesteld met medewerking van de pedagogisch medewerkers. 

Bij het opstellen van dit pedagogische beleidsplan voor de Buitenschoolse opvang is het 

handboek “Pedagogische Kwaliteit op orde” geschreven door J. Hoex van het Nederlands 

Instituut voor Zorg en Welzijn als leidraad gebruikt. 

 

Het pedagogisch beleidsplan is een dynamisch plan. Opvoeden is ten slotte een dynamisch 

proces. In teambesprekingen zal het pedagogisch beleidsplan jaarlijks kritisch worden 

bekeken en bijgestuurd waar dat nodig is. Nieuwe inzichten zullen mogelijk worden ingepast 

in het beleid en de aanpak. 
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2.  Visie en beleid op hoofdlijnen 
 

Het uitgangspunt bij BSO Klarenbeek is dat buitenschoolse opvang het rustpunt op de dag 

moet zijn. BSO Klarenbeek biedt daarom vooral ontspannende en gezellige opvang die als 

vanzelfsprekend ook veilig, betrouwbaar en degelijk is. Bij BSO Klarenbeek kunnen kinderen 

opgroeien tot zelfstandige, zelfbewuste mensen, die hun eigen verantwoordelijkheid kunnen en 

willen nemen. Positieve, welgemeende aandacht in een stabiele, veilige en vertrouwde 

omgeving, zorgt ervoor dat kinderen zich op hun gemak voelen. Het legt de basis voor het 

zelfvertrouwen van het kind waardoor het zich zal kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige 

kleuter. 
 
BSO Klarenbeek geeft invulling aan deze visie door middel van: 
 

1. Een professionele organisatie met betrokken en goed opgeleid personeel;  
2. Een cultuur van openheid, eerlijkheid en vertrouwen tussen alle betrokkenen, zowel 

ouders, kinderen als medewerkers. Die cultuur wordt met name bevorderd door de 

kleinschalige opzet en goed en persoonlijk contact tussen ouders en medewerkers; 

3. Concrete pedagogische doelstellingen en uitwerking van het beleid, zowel in het 

pedagogisch werkplan als in de praktijk. 
 
Op BSO Klarenbeek leren kinderen om op harmonieuze wijze met elkaar om te gaan, 

conflicten op te lossen en samen te zijn. Ze leren anderen, hun mening en bezit te 

respecteren. Ze worden begeleid en gestimuleerd in hun ontwikkeling. 
 
Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsfasen van de kinderen. 

BSO Klarenbeek wil kinderen opvoeden met oog voor de individuele eigenschappen en 

mogelijkheden van het kind. Veel aandacht wordt besteed aan de sociale en emotionele 

ontwikkeling en veiligheid. De pedagogisch medewerkers geven de kinderen alle ruimte, 

zorgen voor gezelligheid en voor binding. Door kleinschaligheid wordt veel persoonlijke 

aandacht geboden en is er goed contact tussen pedagogisch medewerkers, ouders en 

kinderen. 
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3. Doelstellingen van het pedagogisch 

beleidsplan 
 
Het pedagogisch beleidsplan van BSO Klarenbeek heeft drie doelstellingen: 
 

1. Overdragen van waarden en normen op de kinderen;  
2. Waarborgen van de emotionele veiligheid van de kinderen;  
3. Ontwikkelen van competenties door de kinderen. 

 

De drie doelstellingen worden hier toegelicht en in het vervolg nader uitgewerkt. 
 

 

3 . 1 Overdracht van waarden en normen 

 

De belangrijke waarden en normen die we willen overdragen zijn:  

o Respect voor alles wat leeft; 

o Respect voor eigen en andermans bezittingen;  

o Respect voor de mening van anderen; 

o Open en eerlijk in omgang met elkaar;  

o Rekening houden met anderen. 
 
De overdracht van deze waarden en normen geschiedt gedurende alle momenten op de dag, 

in dagelijkse omgang met elkaar, tijdens het lezen, spelen en eten. 
 
De overdracht vindt vooral plaats door het goede voorbeeld te geven, door 

communicatie en door positieve aandacht. 
 
Ieder kind is een eigen persoonlijkheid met een eigen karakter. De pedagogisch medewerkers 

zullen elk kind accepteren, waarderen en respecteren. Er wordt rekening gehouden met de 

individuele capaciteiten en kinderen krijgen op hun eigen niveau hun eigen 

verantwoordelijkheden. De kinderen zal verantwoordelijkheid worden bijgebracht voor hun 

handelen, maar ook voor het uitblijven van een handeling. 

 

De rol van de pedagogisch medewerker is van onschatbare waarde bij het goed 

overdragen van normen en waarden. Het vervullen van de voorbeeldfunctie is 

noodzakelijk in het realiseren van dit pedagogische doel. 

 

3.2 Waarborgen emotionele veiligheid 

 

Emotionele veiligheid is het gevoel van geborgenheid. Vanuit een emotioneel veilig gevoel 

kunnen kinderen zich ontwikkelen. Het gevoel van veiligheid draagt bij aan het welbevinden 

van de kinderen en is voorwaarde voor het realiseren van andere pedagogische doelen. Een 

kind voelt zich veilig in een groep met bekende kinderen en vertrouwde volwassenen in een 

bekende omgeving. 
 
Emotionele veiligheid wordt gegeven door: 
 

o Het creëren van een stabiele omgeving in de vorm van personeel en huisvesting. Een 

stabiele omgeving wordt in de eerste plaats gecreëerd door de medewerkers. Zij 

kennen de waarden en normen en de regels en handelen 
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daar naar. De meeste medewerkers zijn al geruime tijd in dienst, zijn consequent en 

vertrouwd. Een stabiele omgeving wordt in de tweede plaats gecreëerd door een 

veilige locatie en opvang in vaste groepen; 

o Het nalaten van geweld, zowel fysiek als verbaal;  
o Het geven van gevoel aan kinderen dat ze onvoorwaardelijk worden gerespecteerd en 

geaccepteerd. Ze mogen zijn wie ze zijn. Kinderen worden vooral positief benaderd 

hetgeen bijdraagt aan een positief zelfbeeld. Positieve communicatie bestaat uit: 

 

o Complimenteren bij gewenst gedrag  
o Benoemen van ongewenste gedrag en tegelijk het aangeven van het gewenste  

 gedrag 

o Afkeuren van het gedrag en niet van het kind  
o Negatieve aandacht ombuigen naar positieve aandacht  

o Het bieden van structuur tijdens de opvangperiode 

o  Het stellen en bewaken van grenzen  
o  Positief benoemen van deelhandelingen, ongeacht het eindresultaat 

 
 

 

3 . 3 Ontwikkelen competenties 

 

Bij het ontwikkelen van persoonlijke competentie gaat het om eigenschappen als 

zelfstandigheid, zelfvertrouwen, creativiteit maar ook cognitieve vaardigheden zoals 

taalvaardigheid. 
 
De volgende competenties beschouwen we als de belangrijkste: 
 

o Emotioneel;  
o Sociaal;  
o Motorisch-zintuigelijk;  
o Cognitief;  
o Taal en communicatie 

 

Elk kind krijgt bij de buitenschoolse opvang de mogelijkheid om te ontwikkelen tot uniek 

persoon. De rol van de pedagogisch medewerker, met een oprecht positieve instelling en 

sterk ontwikkelde sociale vaardigheden, is daarbij van cruciaal belang. 

 

Het ontwikkelen van de diverse competenties gebeurt veelal spelenderwijs, tijdens eten, 

lezen, activiteiten, spelen en dagelijkse bezigheden.  
We hanteren globale richtlijnen voor welke competentie in welke mate ontwikkeld hoort te zijn. 

Kinderen ontwikkelen zich vaak sprongsgewijs en de ontwikkeling gaat niet op elke vlak even 

regelmatig en gelijkmatig. Is een bepaalde competentie in ontwikkeling dan kunnen andere 

competenties zich langzamer of tijdelijk niet ontwikkelen. Bij het ontwikkelen van de diverse 

competenties houden we rekening met de mogelijkheden en eigenheid van het kind. 
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4. Uitwerking van het pedagogisch 

beleidsplan 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de uitwerking van het pedagogisch beleidsplan. 
 
De drie pedagogische doelstellingen van dit plan worden uitgewerkt in de volgende 

onderdelen: 

1. Gebruiken en gewoontes;  
2. Pedagogisch medewerkers en verdere organisatie;  
3. Groep samenstelling;  
4. Activiteiten;  
5. Spelmateriaal;  
6. Locatie 

 

Alle hebben ze een bijdrage in het bereiken van de doelstellingen, de volgorde waarmee 

ze hier zijn beschreven is enigszins ingegeven door het primaire belang voor het kind. 

 

 

4 . 1 Gebruiken en gewoontes 

 

Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste gebruiken en gewoontes, die samen de basis 

vormen voor de opvang van de kinderen.  
 
Opvangmogelijkheden 
 
De buitenschoolse opvang is beschikbaar op de volgende tijden: 

Maandag  van 14.30 tot 18.30 uur.  

Dinsdag  van 14.30 tot 18.30 uur.  

Woensdag van 12.15 tot 15.45 uur. 

Donderdag  van 12.00 tot 18.30 uur.  

 

Afhankelijk van de samenstelling en grootte van de groep kan, in overleg met de ouders, een 

BSO activiteit plaatsvinden op de naastgelegen locatie van de kinderopvang, eventueel in 

een combinatiegroep van 0 tot 13 jaar. Hierbij wordt altijd rekening gehouden dat er een 

vaste pedagogisch medewerker van de BSO aanwezig is en dat er voldaan wordt aan het 

leidster-kindratio.  
 
Intake 
 
De intake is het eerste moment waarop ouders en kind kennismaken met BSO Klarenbeek. 

De eerste kennismaking is een intakegesprek, die van belang is om zowel ouders als kind 

zich vertrouwd en veilig te laten voelen bij de opvang. Daarnaast biedt het de pedagogisch 

medewerkers de mogelijkheid in te schatten waar en hoe zij kunnen bijdragen aan de 

opvoeding van het desbetreffende kind. 
 
Het intakegesprek is een gesprek tussen opvang en ouders, waarin zowel praktische als 

pedagogische zaken worden besproken die van belang zijn om de opvang van het kind zo 

prettig mogelijk te laten verlopen. Werkwijze, regels en het pedagogisch beleid komen aan bod, 

en daarnaast hebben ouders de gelegenheid om aan te geven wat zij belangrijk vinden in de 

omgang met hun kind en of er speciale aandachtsgebieden zijn. 
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Contact tussen ouders en opvang 
 
BSO Klarenbeek streeft er naar tijdens het opvangen van de kinderen bij te dragen aan hun 

opvoeding. Om dat zo succesvol mogelijk te laten verlopen, zullen ouders en de opvang 

moeten samenwerken. Het is daarom van groot belang dat de opvang en ouders direct contact 

kunnen onderhouden over zaken die de opvang en de opvoeding betreffen. 

 

De pedagogisch medewerkers zijn de aanspreekpunten voor de ouders. Tijdens het 

intake gesprek wordt de ouders meegedeeld welke pedagogisch  
medewerker voor hun kind het vaste aanspreekpunt is. Aan het eind van de dag bij het 

ophalen van de kinderen is er een contactmoment voor ouders en pedagogisch medewerkers. 

De pedagogisch medewerker doet verslag van de persoonlijke belevenissen en activiteiten 

van het kind van die dag. 
 
Structuur van de dag 
 
Structuur in de dag van een kind draagt bij aan rust en het gevoel van veiligheid. Het geeft 

duidelijkheid en ritme voor de kinderen. 
 
BSO Klarenbeek biedt de kinderen structuur door te werken met vaste pedagogisch 

medewerkers. Structuur wordt ook geboden door het hanteren van een vaste indeling van de 

middag. 

Dagschema: 

14.30u  - Sap met een hartige snack (bijv. rijstwafel, ontbijtkoek, volkoren  

biscuit etc.) 

15.00u-16.30u - Vrij spel. De kinderen worden gestimuleerd eerst buiten te spelen.  

Daarna wordt er als er behoefte aan is een activiteit aangeboden. 

16.30u  - Fruit/groenten en sap 

17.00u  - Vrij spel 

18.00u   - Eind van de dag. 
 
Bij bepaalde specifieke activiteiten besteedt BSO Klarenbeek extra aandacht aan structuur en 

ritme. Eten is daar een voorbeeld van. Daarnaast zijn er afspraken die de kinderen 

duidelijkheid bieden: bijvoorbeeld dat alle spullen op de opvanglocatie een vaste plek hebben 

en na gebruik daar weer worden opgeborgen. 
 
In de dagelijkse omgang met de kinderen kunnen grenzen niet ontbreken. De pedagogisch 

medewerker zal duidelijk zijn in het aangeven van de grenzen en consequent zijn in het 

hanteren van de grenzen. Zij zal de kinderen erop aanspreken zodra de grenzen overschreden 

worden en ze zal transparant zijn in wat wel en wat niet mag. 

 

Voeding 
 
Gezonde voeding is voor kinderen belangrijk omdat het de basis legt voor de gezondheid op 

latere leeftijd. Door verantwoorde voeding te verstrekken probeert de BSO Klarenbeek een 

bijdrage te leveren aan de gezondheid van jonge kinderen en aan een gezonde leefstijl. 

Bovendien probeert BSO Klarenbeek de kinderen te leren wat gezonde voeding is door er 

aandacht aan te geven. 
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Opvang op andere momenten dan de reguliere dag(delen) Extra 

dag / ruildag 
 
In geval van opvang op een andere dag dan de reguliere dag, door extra opvang of ruilen, zal 

de situatie op de opvang iets anders zijn dan het kind gewend is. Het is gewenst, om de 

emotionele veiligheid van het kind te waarborgen, het kind op te vangen op de gebruikelijke 

wijze, en de verschillen zo klein mogelijk te laten zijn. 

 
Communiceren 
 
In de omgang tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers staat communicatie 

centraal. Communicatie is belangrijk in het bereiken van alle doelstellingen van het 

pedagogisch beleidsplan: het overbrengen van waarden en normen, het waarborgen van 

emotionele veiligheid en het leren van competenties. Daarnaast is communiceren een 

competentie op zichzelf. 
 

Verbale communicatie 
 
In verbale communicatie streeft BSO Klarenbeek er naar de kinderen te leren 

respectvol met elkaar om te gaan en correct Nederlands te spreken. 

De pedagogisch medewerkers moeten de Nederlandse taal goed beheersen. De pedagogisch 

medewerkers spreken onderling en tegen de kinderen goed Nederlands. Schelden en grof 

taalgebruik wordt niet geaccepteerd op de buitenschoolse opvang. 
 
Pedagogisch medewerkers moeten voldoende capaciteiten hebben om de kinderen op hun 

eigen niveau aan te spreken. De woordkeuze en informatiedichtheid wordt aangepast aan het 

niveau van een kind, de pedagogisch medewerker is duidelijk en kan kinderen op 

verschillende manieren iets uitleggen. 
 
In de communicatie met kinderen is het belangrijk de kinderen te ondersteunen bij het 

verwoorden van hun gevoelens en emoties. De pedagogisch medewerker kan daarbij een 

actieve rol vervullen. Zij toont begrip voor het kind in diverse situaties en bespreekt samen met 

het kind de situatie. De pedagogisch medewerker kan goed omgaan met de verschillende 

emoties van het kind en zal in een gesprek met het kind die emotie helpen verwoorden. De 

kinderen krijgen de ruimte om zelf te ontdekken waar een emotie vandaan komt en ze zal ze 

helpen de emoties te uiten en ermee om te leren gaan. 

 

De pedagogisch medewerker speelt ook een rol bij de verbale communicatie tussen de 

kinderen onderling. Het uitgangspunt is dat de kinderen zelfstandig communiceren met elkaar, 

maar de pedagogisch medewerker kan bijdragen aan het samenspel van kinderen en aan het 

leerproces. Het taalgebruik van kinderen zal, waar nodig, op een positieve manier worden 

gecorrigeerd door de pedagogisch medewerker. 

 

Non-verbale communicatie 
 
Ook in non- verbale communicatie is een rol weggelegd voor het overbrengen van waarden 

en normen, en het leren communiceren. 
 
De non-verbale communicatie van de pedagogisch medewerkers moet in overeenstemming zijn 

met de boodschap die ze willen overbrengen. De pedagogisch medewerker zal zoveel mogelijk 

uitnodigend zijn naar het kind toe. Pedagogisch medewerkers en kinderen roepen niet door de 

ruimte, maar lopen naar elkaar toe om met elkaar te praten. 
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De pedagogisch medewerker kan ingaan op de non-verbale communicatie van de kinderen 

zowel onderling als individueel. De pedagogisch medewerker zal proberen duidelijk te krijgen 

wat de aanleiding voor het kind is om eventueel negatief non-verbaal gedrag te vertonen. 

Indien nodig zal de pedagogisch medewerker daar op inspringen door het gedrag proberen 

te doorbreken. Hierbij is een positieve benadering van groot belang. 

 

4 . 2 Pedagogische medewerkers en verdere organisatie 

 

Manager 
 

o Is verantwoordelijk voor de gehele organisatie, het beleid, de uitvoering van het 

beleid en het personeel; 

o Is een aanspreekpunt voor ouders;  
o    Communiceert met de omgeving (scholen, verenigingen, dorp);  

o  Onderhoudt contacten met Leerplein055, Gemeenten en GGD; 

o  Is verantwoordelijk voor het onderhoud van materiaal en gebouw;  

o  Heeft dagelijks contact met de pedagogisch medewerkers; 

o Geeft persoonlijke ondersteuning waar nodig, in geval van ziekte, problemen, 

calamiteiten of anderszins;  
o  Houdt regelmatig een teamvergadering;  

o  Voert jaarlijks functioneringsgesprekken;  
o Is altijd aanspreekbaar voor persoonlijke gesprekken;  
o Is altijd bereikbaar en zorgt waar nodig voor vervanging;  
o Vervult de achterwachtfunctie en zorgt voor vervanging daarvoor. 

 

Pedagogisch medewerker 
 

o  Is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor de kinderen;  

o  Communiceert met de ouders;  
o Houdt de manager op de hoogte van gebeurtenissen op de groep;  
o Zorgt voor schoonhouden van de groep, overige ruimtes en speelgoed. 

 

Stagiairs 
 
Om praktische ervaring en theoretische kennis op te doen kunnen scholieren en studenten 

gedurende een aantal dagen of weken een praktijkstage volgen. Stagiairs worden boventallig 

ingezet en dragen geen verantwoordelijkheid. Studenten die de BBL (Beroeps Begeleidende 

Leerweg) volgen worden niet ingezet. 
 
Achterwacht 
 
Op momenten waarop een beroepskracht, met in achtneming van de wettelijk 

voorwaarden, alleen in het gebouw is, is er een medewerker van Kinderopvang (en BSO) 

Klarenbeek telefonisch bereikbaar en in staat om binnen 15 minuten in de opvang 

aanwezig te zijn.  

 

4.3 Groep samenstelling 

 

BSO Klarenbeek biedt opvang aan maximaal 13 kinderen in de basisschoolleeftijd. Het gebruik 

van een vaste samenstelling van groepen maakt dat een kind zich thuis en vertrouwd voelt. 

Doordat een kind omringd is met dezelfde pedagogisch medewerkers en dezelfde kinderen, 

heeft een kind de kans zichzelf te zijn en zich op zijn gemak te voelen. 
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4 . 4 A c t i v i t e i t e n 

 

Activiteiten binnen BSO Klarenbeek hebben, naast het bieden van ontspanning en 

gezelligheid, als doel de kinderen de mogelijkheid te bieden hun competenties te 

ontwikkelen, en het overbrengen van waarden en normen. 
 
Na schooltijd worden kinderen door een vaste pedagogisch medewerker opgewacht in de gang 

bij de kleuterklas. Afhankelijk van de groepssamenstelling wordt gebruik gemaakt van het BSO 

lokaal of een lokaal bij Kinderopvang Klarenbeek. De pedagogisch medewerker zal daar met 

de kinderen wat eten en drinken en de ervaringen van de schooldag bespreken.  

Terugkerende elementen geven structuur aan de dag, zoals eten en/of drinken en eind van de 

middag iets hartigs eten. Kinderen die de hele dag op school hebben gezeten, hebben 

behoefte aan vrije tijd en vrijheid en bepalen daarom in grote mate zelf de invulling van de 

middag. Waar nodig, worden er activiteiten aangeboden waarbij de visie van BSO Klarenbeek 

richting geeft. 

 

Op woensdag en donderdag is het mogelijk dat de pedagogisch medewerker de keuze maakt 

om van 12.00u tot 14.30u op de Kinderopvang te verblijven met de kinderen. Tijdens deze uren 

zijn alleen de kinderen uit de kleuterklas op de BSO terwijl oudere kinderen nog onderwijs 

volgen. Als om 14.30u de oudere kinderen ook naar de BSO komen wordt de voorkeur 

gegeven aan opvang in het BSO lokaal. 

Het dagritme wordt aangehouden ongeacht de locatie van de BSO. 

 

Spelen 
 
Vrij spelen bevordert de sociale en emotionele competentie. Kinderen zijn op 

vrijspelmomenten vrij om te kiezen waar ze mee willen spelen. Vrij spelen is een activiteit 

waarbij de pedagogisch medewerker actief begeleidt en interactief met de kinderen bezig is. 

 

Lezen en voorlezen 
 
BSO Klarenbeek biedt kinderen de gelegenheid te lezen en voorgelezen te worden. (Voor-

)lezen is een activiteit die er op gericht is de spraak- en taalontwikkeling te stimuleren. 

Daarnaast levert (voor-)lezen een belangrijke bijdrage aan de sociale en cognitieve 

competenties van kinderen. Leesmomenten kunnen zich op elk moment voordoen. 

 

Thema’s 
 
Activiteiten worden georganiseerd aan de hand van thema’s, die wisselen door het jaar heen. 

De thema’s zijn gebaseerd op onder andere seizoenen en feestdagen. Daarnaast zijn er 

thema’s per leeftijdscategorie of thema’s die inspelen op de belevingswereld van de kinderen 

(bijvoorbeeld bij geboorte, overlijden, huisdieren of verhuizing). 

 

 

4.5 Spelmateriaal 

 

BSO Klarenbeek biedt met het aanbod van spelmateriaal alle kinderen uitdagingen en kansen. 

Gebruik van spelmateriaal leert kinderen spelen, omgaan met elkaar, omgaan met spullen en 

leert ze kennis te maken met verschillende materialen. Belangrijk is ook het leren delen: leren 

delen van ruimte, tijd, aandacht en materiaal. Bij het gebruik van spelmateriaal zijn veel 

afspraken, wat bijdraagt aan waarden en normen van de kinderen. 
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Het aanwezige spelmateriaal is zowel voor de grove, de fijne als de sensomotorische 

ontwikkeling geschikt. Bovendien is er materiaal aanwezig dat aansluit op de cognitieve en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de aanschaf van spelmateriaal wordt gelet op de 

verschillende leeftijden en ontwikkelingsgebieden. Het is voor kinderen belangrijk om kennis te 

maken met verschillende materialen. 
 
Spelmateriaal is bedoeld om te leren spelen, maar ook te leren om te gaan met spullen. Het 

meeste spelmateriaal kunnen de kinderen zelf pakken. Materiaal dat onder begeleiding wordt 

gebruikt, wordt door de pedagogisch medewerker gepakt, om schade aan materiaal en 

ongevallen te voorkomen. Bij het gebruik van spelmateriaal hoort ook dat kinderen leren dat 

materiaal opgeruimd hoort te worden. Spelmateriaal mag gebruikt worden waar het voor 

bedoeld is, maar de fantasie mag er nog van alles aan toe voegen. Kinderen wordt geleerd 

zuinig te zijn en respect te hebben voor bezittingen van zichzelf en van anderen. 

 

 

4 . 6 L o c a t i e 

 

Het gebruik en de inrichting van de ruimtes is er op gericht de omgeving zo vertrouwd mogelijk 

te laten zijn voor de kinderen, om een gevoel van veiligheid te creëren. De inrichting van de 

ruimtes voldoet aan de behoeften van alle kinderen, en biedt de kinderen de mogelijkheden om 

interesses en competenties te ontwikkelen. 
 
Binnenruimte 
 
BSO Klarenbeek is gehuisvest in openbare basisschool De Dalk. Daar wordt gebruik 

gemaakt het BSO lokaal en/of de gemeenschapsruimte. De sfeer van de locatie is vriendelijk 

en vrolijk. Door de vele ramen zijn de ruimtes licht en fris. Voor een gedeelte van het 

meubilair is gekozen voor blank gelakt hout. 
 
Buitenruimte 
 
De buitenruimte biedt grote mate van bewegingsvrijheid voor de kinderen, waar zij kennis 

kunnen maken met nieuwe spellen en situaties. Het biedt vooral de mogelijkheid grove 

motoriek te ontwikkelen.  
BSO Klarenbeek maakt gebruik van het schoolplein van OBS De Dalk en het grasveld. Het 

schoolplein biedt mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen, bijvoorbeeld met een 

grotere en diepere zandbak, en een klimrek met glijbaan. Het gebruik van het schoolplein 

gebeurt altijd onder toezicht van de pedagogisch medewerker. 
 
Gymzaal 
 
De gymzaal wordt gebruikt om kinderen een uitdagende en afwisselende omgeving te bieden 

om te kunnen spelen en nieuwe dingen te leren. De gymzaal biedt met name veel 

mogelijkheden in het ontwikkelen van de grove motoriek. De gymzaal van OBS De Dalk wordt 

gebruikt om onder begeleiding kring- en balspellen te doen. Het is een grote zaal wat de 

kinderen een andere beleving geeft. De toestellen en het wandrek worden om 

veiligheidsredenen niet gebruikt. 
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