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WELKOM 
 
Voor u ligt het pedagogisch werkplan van BSO De Mussen.  
In dit werkplan kunt u lezen hoe wij werken op de  buitenschoolse opvang. Onze werkwijze sluit aan 
bij de algemene missie van Buurtcentrum De Mussen: 

 

De Mussen biedt kinderen kansen op ontwikkeling 
 
Dit doen we op de BSO door het aanbieden van activiteiten waardoor kinderen: 
 
 kunnen meedoen op de BSO, in de wijk en in de stad 
 kunnen sporten en bewegen en een gezonde leefstijl aanleren 
 creatief bezig kunnen zijn en kunnen proeven van kunst en cultuur. 
 
Onze BSO is een tweede thuis voor uw kind. Het kan hier opgroeien, samen met leeftijdsgenootjes. 
Een plek waar het wordt gestimuleerd om zijn eigen persoonlijke talenten en mogelijkheden te 
ontdekken. 
Na een leerzame schooldag en tijdens de schoolvakanties bieden wij een gezellige en uitdagende 
plek, waar kinderen kunnen ontspannen. Ze kunnen elke dag  kiezen uit diverse individuele en 
groepsactiviteiten die aansluiten bij hun interesses.  
Ook ouders zijn belangrijk voor de BSO. In gesprek met onze medewerkers ontstaat voor beiden 
steeds meer inzicht in hun kind. Daarnaast stimuleren we de betrokkenheid van ouders, zodat ook zij 
zich vertrouwd voelen binnen de locatie. 
 
In dit werkplan kunt u lezen hoe de BSO De Mussen is georganiseerd, wie er werken, op welke wijze 
wij werken en hoe de ouderbetrokkenheid en samenwerking met de scholen is georganiseerd.  
 
 
 
Charissa Coffie 
Teamleider Kinderopvang De Mussen 
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WERKEN MET KINDEREN 
Groepsgrootte 
De BSO heeft plaats voor 30 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 
 

Samen in de groep 
Net als in een schoolklas, komen kinderen op de BSO in een groep. Het is belangrijk dat kinderen 
zichzelf kunnen zijn binnen de groep en dat ze goed met de andere kinderen om kunnen gaan.  
Als er een positieve sfeer heerst, leren de kinderen om samen te leven. Ze  kunnen dan elkaars 
voorbeeld zijn. Elkaar helpen of aanmoedigen, maar ook samen problemen oplossen. 
 

Kinderen mogen meedenken 
Door middel van tafelgesprekken met de medewerkers kunnen de kinderen meedenken over 
 dagelijks programma 
 activiteiten 

 vakantieprogramma 
 groepsregels 

 

Kinderen doen mee 
De kinderen krijgen eigen verantwoordelijkheden binnen de BSO, passend bij hun leeftijd. Hierin is 
respect voor elkaar, materialen en de omgeving een belangrijk gegeven. 
Verantwoordelijkheden zijn:  
 respect voor eigendom en speelruimte 

van anderen 
 opruimen van de groepsruimte  

 netjes omgaan met speelgoed en 
speelmateriaal 

 corvee taken  
 

Correctie en complimenten 
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen begrijpen waarom sommige acties of uitspraken anderen blij, 
boos of verdrietig kunnen maken. Om deze reden nemen wij de kinderen indien nodig apart, en 
bespreken de situatie middels open vragen met hen zodat zij inzicht krijgen in de situatie. Indien 
gepast kan een situatie worden afgesloten nadat er excuses zijn gemaakt.  
Omdat een kind zich beter kan ontwikkelen in een positief klimaat, vinden wij het belangrijk om waar 
gepast een gemeend compliment te geven. Wij zorgen er hierbij voor dat het duidelijk is welk gedrag 
op prijs wordt gesteld. Als Pedagogisch Medewerkers zijn wij ons ervan bewust dat wij hierin een 
voorbeeldfunctie hebben voor de kinderen. 
 

Nieuw in de groep 
 
Op de BSO worden nieuwe kinderen opgenomen in de groep. Tijdens het intakegesprek met de 
ouder vertellen wij welke Pedagogisch Medewerker het kind als mentor krijgt. Het overzicht van de 
mentoren en de kinderen hangt op het informatiebord bij de BSO. De mentor van het kind is 
verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling van het kind en de gesprekken naar aanleiding 
hiervan met ouders en/of verzorgers. De dagelijkse overdracht kan ook door andere PM’ers gegeven 
worden. Indien ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek over de ontwikkeling hun kind, kunnen 
zij de mentor van hun kind benaderen. Tijdens de wenperiode maken we kennis en geven het kind de 
ruimte zich “thuis” te gaan voelen. We leggen uit hoe het werkt op de BSO. Met ouders spreken wij 
een wenmiddag af voordat het contract van het kind ingaat, zodat het kind Pedagogisch 
Medewerkers leert kennen, de kinderen ontmoet en een beeld heeft van hoe het eraan toe gaat op 
de BSO. Verder ziet het kind de dingen die er te doen zijn en leert hij of zij welke afspraken we met 
elkaar gemaakt hebben. Wij roepen soms de hulp in van kinderen die al wat langer de BSO bezoeken 
om nieuwe kinderen wegwijs te maken in de regels en activiteiten. 
 

Unieke kinderen 
Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen karakter, manier van doen, persoonlijke talenten en uitdagingen. 
Kinderen ontwikkelen hierdoor hun eigen manier om grip te krijgen op hun wereld. Kinderen willen 
deze wereld begrijpen en onderzoeken deze d.m.v.:  
 taal     
 doen en bewegen  

 samenwerking  
 zelfreflectie 
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 analyse en logica    
 natuur; ordenen en verbinden 

 ruimtelijk inzicht en verbeelding  
 spel en expressie

Ieder kind heeft zijn voorkeur voor een of meerdere van deze gebieden. Deze voorkeur bepaalt de 
activiteiten die het kind onderneemt.  
  
Verstandig zelfstandig 
Op de BSO stimuleren we de zelfstandigheid van kinderen. Vanaf groep 5 sluiten we contracten met 
kinderen af om deze zelfstandigheid te onderstrepen. In dit contract wordt bijvoorbeeld de afspraak 
gemaakt dat kinderen zelf naar huis mogen gaan, alleen buiten mogen spelen, of zelfstandig binnen 
het buurtcentrum mogen bewegen. Deze contracten worden door ouders ondertekend en bewaard 
in de map met kindgegevens.  
 

Kind-volg-systeem 
Door middel van documentatie, gerichte kind observaties, overleg tussen collega’ s en afstemming 
met ouders proberen we zo goed mogelijk in te spelen op het unieke kind.  
Met toestemming van de ouders, gaan we in gesprek met de leerkracht van school, als een kind extra 
aandacht nodig heeft. Bijv. als het kind extra hulp nodig heeft met zijn huiswerk, maar ook als het 
kind moeite heeft zijn plek in de groep te vinden. 
 
Zorgstructuur 
Indien er zorgen over een kind zijn dan gaan we in gesprek met de ouders en werken we samen aan 
het herstel van het welbevinden van het kind. We maken hierbij gebruik van vaste formats. 
Daarnaast is er een vertrouwenspersoon binnen Buurtcentrum De Mussen die structureel een 
casuïstiek overleg bijwoont waarin zorg om kinderen besproken kan worden. Indien gewenst kunnen 
wij in afstemming met de ouders hier gebruik van maken en zo de expertise van jeugdzorg, CJG, 
maatschappelijk werk en politie die in het overleg aanwezig zijn inzetten. 
 
 

DE MEDEWERKERS 
Pedagogisch medewerkers  
De pedagogisch medewerkers (PMW) van BSO De Mussen dragen professionele 
verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen, wat betekent dat zij over de juiste 
kwalificaties beschikken. Hiervoor is het belangrijk dat de kinderen en de medewerkers elkaar 
vertrouwen en respect hebben voor elkaar. De medewerkers zorgen voor een uitdagende en prettige 
omgeving, waarin kinderen samen met leeftijdsgenoten kunnen opgroeien. De medewerkers zorgen 
voor een positief en veilig pedagogisch klimaat door een warme overdracht te doen naar ouders en 
onder andere daarmee ouderbetrokkenheid te vergroten. Iedere dag is er een Pedagogisch 
Medewerker aanwezig die beschikt over een geldig EHBO-certificaat. 
 

Pedagogisch medewerker - kind ratio 
De PMW-kind ratio van BSO de Mussen is vastgelegd in onderstaande tabel. 
 
 
 
 
Bij 11 kinderen of minder kinderen wordt 1 pedagogisch medewerker ingezet. Een 2e PM’er is dan als 
achterwacht beschikbaar, of ondersteunt de medewerker op de groep. We werken met het 
zogenaamde 4-ogen principe, zodat kinderen niet alleen zijn met één volwassene binnen een 
afgesloten groepsruimte. Dit principe houdt in dat kinderen niet alleen in het gebouw zijn met een 
PM’er. Het kan echter wel voorkomen dat een PM’er met kinderen alleen in een ruimte is, zoals de 
danszaal, of een BSO-lokaal. Medewerkers van Beheer en ophalende ouders vallen ook onder het 4-
ogenprincipe, waardoor wordt gewaarborgd dat PM’ers nooit lang alleen zijn met kinderen. 
Bij een volle groep wordt tijdens de vakanties en studiedagen afgeweken van de PMW-kind ratio van 
08.30u-09.30, tussen de middag van 12.30-13.30 voor de pauze en van 17.00u-18.00 uur. 
 

BASISGROEP AANTAL PMW AANTAL KINDEREN 

GROEP  3 30 
Tabel: pedagogisch medewerker- kind ratio 



 

 

Personeelsrooster 
De medewerkers werken op vaste dagen. Op het informatiebord van de locatie kunt u zien welke 
medewerkers aanwezig zijn.  
 

Kinderwerkers en sportkrachten 
De kinderen van de BSO kunnen in het Buurtcentrum deelnemen aan het brede activiteitenaanbod, 
dat wordt uitgevoerd door de kinderwerkers en sportkrachten vanuit het Welzijnswerk. Dit zijn 
gediplomeerde medewerkers die bevoegd zijn om met kinderen te werken. Onze vaste medewerkers 
van het Welzijnswerk zijn tevens geregistreerd in het landelijke personen register kinderopvang 
(PKR).  
Bij gezamenlijke activiteiten van de BSO en het kinderwerk, zoals sportlessen of uitstapjes, is de vaste 
BSO medewerker altijd aanwezig en draagt de verantwoordelijkheid voor de BSO kinderen. 
 

Vervanging  
De BSO  heeft een vaste invalkracht. Zij wordt zoveel mogelijk ingezet om verlof en ziekteverzuim van 
het vaste personeel op de locatie te vervangen. Indien nodig zullen ook andere pedagogisch 
medewerkers uit de invalpool worden ingezet. 
 

Beheer 
Buurtcentrum De Mussen heeft een vaste beheerder. Hij zorgt dat alle ruimtes in het pand goed 
onderhouden blijven. Als het kan zullen eventuele reparaties plaatsvinden als de kinderen er niet 
zijn. 
 

Stagiaires – BOL variant 
BSO De Mussen heeft plaats voor 1 stagiaire. Afhankelijk van haar vorderingen binnen de opleiding 
en de praktijk onderneemt een stagiaire activiteiten met de kinderen. Via periodieke 
stagebesprekingen wordt dit met afspraken en leerdoelen vastgelegd. De stagiaire wordt begeleidt 
door een daarvoor gekwalificeerde Pedagogisch Medewerker. 
Stagiaires staan boventallig op de groep, wat betekent dat zij niet mee worden gerekend in de LKR. 
Indien een stagiaire geplaatst is zal deze ook opgenomen worden in het PRK.  
 

Vrijwilligers 
Op De Mussen werken ook veel vrijwilligers. Zij  verzorgen activiteiten als bijv. schaakles, LEGO-club 
en huiswerkbegeleiding. Deze activiteiten vinden plaats in de buurt van de basisruimte waardoor de 
medewerkers van de BSO toezicht kunnen houden. Onze vrijwilligers zijn opgenomen in het PRK. 
 
NB: De vrijwilligers en stagiaires worden ook ingezet bij het brengen en ophalen van school. Om dit 
veilig en zorgvuldig te laten verlopen is er een apart breng- en ophaalprotocol opgesteld. 
 

VOG en PRK 
Alle vaste medewerkers, assistent pedagogisch medewerkers en invalkrachten van De Mussen zijn in 
het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag en zijn geregistreerd bij het PRK. Dit geldt ook voor 
alle stagiaires en vrijwilligers die direct met de kinderen werken. Ook hebben het bestuur, de 
directrice, HR-manager en management assistente een VOG verklaring.  

 
GROEPSRUIMTE  
BSO in Buurtcentrum De Mussen 
Buurtcentrum De Mussen heeft veel faciliteiten waardoor we op de BSO veel activiteiten kunnen 
aanbieden. Er zijn 3 vaste basisgroepen ingericht voor de BSO-kinderen. De basisgroep is  de eigen 
plek en uitvalsbasis voor de kinderen.   
 
Inrichting groepsruimtes 
De basisgroep is zodanig ingericht dat deze duidelijk en toegankelijk is voor de kinderen. We brengen 
structuur aan binnen de locatie door middel van diverse hoeken/ werkplekken.  
De verschillende plekken hebben een eigen functie. Op deze wijze kunnen we het activiteitenaanbod 
verbreden. 



 

 
Ruimtelijke indeling binnen BSO de Mussen 
De locatie beschikt over 2 basisgroepsruimtes waar de kinderen activiteiten kunnen ondernemen. 
 
Elke basisgroep beschikt over: 

 een groepstafel 
 een afsluitbare kast voor kinderdossiers/ administratie 
 een kast met (post)vakjes voor de kinderen 

 
De inrichting van de 2 basisgroepen onderscheidt zich als volgt: 

1. De groene groep/ atelier.  
Deze ruimte staat volledig in het teken van beeldende expressie. Er zijn extra werktafels, 
stellingkasten voorzien van allerlei materialen. Door de verschillende tafel/ werkplekken in te 
richten op niveau is er voldoende uitdaging voor het jonge en oudere kind. 

2. De oranje groep/ spelkamer.  
Deze ruimte staat in het teken van spel. Er is een podium (onder constructie), met 
rekwisieten, er is een speelhoek met een winkeltje en poppenkast met de benodigde 
materialen. De tafels worden gebruikt voor bordspelen e.d. 
 
In elke basisgroep is er plek voor 11 kinderen voor de leeftijd van 4-12 jaar. 
Er wordt gewerkt met open deur beleid de kinderen kunnen dus gebruik maken van de twee 
basis groepen die verdeeld zijn met verschillende hoeken. 

 
Andere ruimtes binnen de BSO: 

1. De hal: 
Deze ruimte is voorzien van een garderobe, een informatie- en planningsbord.  

2. De danszaal: 
Deze ruimte wordt gebruikt voor sport en spelaanbod, indien deze niet gebruikt wordt voor 
het Welzijnswerk 

3. De grote leerkeuken: 
Deze ruimte wordt ingezet voor het verzorgen van een warme maaltijd en bevindt zich op de 
begane grond. Indien het Welzijnswerk geen gebruik maakt van de keuken worden hier ook 
bak en kookworkshops voor de kinderen aangeboden.  

4. De sportzaal: 
Hier vinden gerichte activiteiten plaats zoals sportclinics verzorgd door welzijnswerk. 

5. Sanitaire ruimtes met in totaal 6 toiletten. 
 
Buitenruimte 
De kinderen kunnen buitenspelen op de speelplaats van het buurtcentrum en een klein buitenruimte 
bij de entree. Ook de aangrenzende buurttuin de Groene Mus en het Meester de Bruinplein bieden 
veel ruimte voor activiteiten buiten. 
 
Spelmateriaal 
Op de locatie bieden we diverse spelmaterialen aan, passend bij de interesses van kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 13 jaar.  
Naast gericht speelgoed, (poppen, puzzels, boeken, constructiemateriaal, computerspel, 
sportmaterialen) maken we ook gebruik van andere objecten, voorwerpen en materialen die 
kinderen kunnen uitdagen in hun creativiteit en spel zoals “kosteloos” materiaal (bijv. dozen, kurken 
en flessen) natuurlijke materialen (bijv. stenen, zand en water) en levensecht materiaal (bijv. 
keukenartikelen).  
Buurtcentrum De Mussen heeft een eigen Sport-O-theek en Speel-O-theek. Hierdoor hebben we de 
beschikking over een ruim en variabel aanbod van spel- en speelmateriaal.  
 
 
 



 

DE ACTIVITEITEN 
Vrijetijdsbesteding 
Op de BSO is vrijetijdsbesteding en ontspanning het uitgangspunt in de activiteiten die we bieden. 
We stemmen de activiteiten af op de belevingswereld van het kind. We zijn gericht op wat er onder 
de kinderen leeft. Bij het vaststellen van de gerichte activiteiten houdt de groepsleiding rekening met 
de interesses, ideeën en voorstellen van kinderen. We stimuleren kinderen tot het uitbouwen van 
hun talenten, het ontwikkelen van hun mogelijkheden en het onderzoeken van hun omgeving.  
 
Vrije keuze 
Nadat de kinderen uit school komen en iets gegeten en gedronken hebben, kiezen ze zelfstandig 
voor een activiteit. Bij gerichte activiteiten stimuleren we kinderen om mee te doen, maar het is 
geen verplichting, met uitzondering van geplande uitstapjes en in de vakantie in samenwerking met 
Kinderwerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOENSDAGMIDDAG 

11:00-12:00 Voorbereidingen door pedagogische medewerkers 

12:30-13:00 De kinderen worden opgehaald van school en gaan onder 

begeleiding van de pedagogisch medewerker naar de BSO locatie. 

13:00 Kinderen krijgen een warme maaltijd 

Tafelgesprek in de basisgroep 

13:30 Activiteit (mogelijk uitstapje) 

16:30  Koekje eten en drinken 

17:00- 18:30  Ophalen van kinderen in de basisgroep. 

 
Binnenspelen 
In de groepsruimten kunnen kinderen in de verschillende hoeken en werkplekken allerlei activiteiten 
ondernemen.  
 

Buitenspelen 
Ook op een regenachtige dag stimuleren we dat de kinderen even naar buiten gaan. Voor de ouders 
wordt het buitenspelen door middel van een brief aan de deur kenbaar gemaakt. Zo weet u ons altijd 
te vinden. De kinderen gaan uitsluitend onder begeleiding van een PMW buiten spelen.  
 
Rituelen en feesten 
Vanuit het initiatief en de behoefte van de kinderen worden er verschillende rituelen en feesten 
gevierd op de BSO. De kinderen spelen hierin een grote rol, zij geven de aanzet tot het vieren van een 

DAGPROGRAMMA SCHOOLWEKEN 

8:00   Ontvangst kinderen in de BSO lokalen 

Thee/melk drinken en een plakje ontbijtkoek of cracker. Eventueel 

meegebrachte boterham opeten. 

8:00 -9:00  Kinderen worden naar de diverse scholen gebracht. 

14:30  Voorbereidingen door pedagogische medewerkers 

15:00 -15:30 De kinderen worden opgehaald van school en gaan onder 

begeleiding van PMW, APM/ of vrijwilliger naar de BSO locatie.  

15:15 -16:15 Kinderen eten in hun basisgroep.  

De kinderen krijgen een tussendoortje bestaande uit fruit of 

rijstwafel en drinken water, thee of vruchtensap.  

16:15 – 17:00 Keuzeactiviteit 

17:00  Groentesnack eten en drinken 

16:30- 18:00  Ophalen van kinderen in de basisgroep. 

18:00-18:30 Ophalen van kinderen (Daar zijn boeken en spelletjes voor de 

kinderen aanwezig) 

 



 

cultureel of landelijk feest.  We hechten er veel waarde aan dat onze kinderen openstaan voor 
andere culturen, zonder daarbij hun eigen normen en waarden te verliezen.  
 

VAKANTIE BSO 
 
Vakantie op de BSO 
In de vakanties worden de kinderen van de BSO De Mussen opgevangen op hun vertrouwde locatie.  
 
Personeelsinzet tijdens de vakantie 
We streven ernaar zoveel mogelijk, voor de kinderen, vaste medewerkers of invalkrachten  
in te roosteren. De werkuren en contracten van de medewerkers maken dit echter niet voor ieder 
moment mogelijk.  
             
Vakantieprogramma 
In de vakanties bieden we een programma dat is opgesteld in samenspraak met kinderwerk en daar 
waar mogelijk ook de kinderen zelf.  
We streven ernaar het programma twee weken voor aanvang van de vakantie bekend te maken.  
                                                                                                                                         
Maaltijd                           
Tijdens de vakanties bieden we tussen de middag een maaltijd. Wanneer we op uitstapje zijn, dan 
krijgen de kinderen een eigen BSO-rugzak, met lunch in de BSO broodtrommel en BSO bidon mee.   
 
Uitstapjes 
In de vakanties organiseert het Kinderwerk van Buurtcentrum De Mussen regelmatig uitstapjes.  
Indien mogelijk gaan we met de BSO mee op deze uitstapjes.  
We vinden het belangrijk dat kinderen in de vakanties ook leuke activiteiten ondernemen buiten de 
BSO-locatie. Kinderen kunnen dan ook spelen in de wijk en leren hun eigen stad kennen.  
We vinden het belangrijk om de kinderen bekend te maken met cultuur. Daarom gaan we ook naar 
musea of het theater. We stimuleren de natuurbeleving van kinderen door het organiseren van 
uitstapjes naar het strand, park en de kinderboerderij. 
 

OUDERS  
 
Ouderbeleid 
Ouders zijn de eerste opvoeders van het kind. Het is daarom belangrijk dat ouders samenwerken met 
de pedagogisch medewerkers van de BSO. 
Deze  samenwerking met ouders wordt vastgelegd in het Ouderbeleid.  
 
Ouderbetrokkenheid 
Wij betrekken ouders in de activiteiten op de BSO en bieden ze de  mogelijkheid om andere ouders 
uit de wijk te ontmoeten. 

 dagelijkse overdracht 
 ondersteuning bij uitstapjes indien nodig 
 feesten 

 
 
Kind-Oudergesprekken: 
De ouders van BSO de Mussen worden gemiddeld 2x per jaar uitgenodigd voor een kind- 
oudergesprek door de mentor van hun kind. De ontwikkeling van het kind en het welbevinden van 
het kind op de BSO staat centraal tijdens oudergesprekken. Zaken als beleid en voeding komen aan 
bod tijdens oudercommissie bijeenkomsten, ouders die niet in de commissie zitten worden op de 
hoogte gesteld door notulen van deze bijeenkomsten en/of de nieuwsbrief.  
                                                                  
 
 



 

Klachtenprocedure en geschillencommissie 
Het is belangrijk dat ouders en medewerkers altijd goed blijven communiceren wanneer er 
problemen zijn. Zo kunnen eventuele onduidelijkheden of misverstanden worden weggenomen. 
Indien nodig kunnen ouders een klacht indienen. Hiervoor geldt een vaste klachtenprocedure, die 
ouders ontvangen bij de intake. 
Wanneer een klacht intern niet opgelost kan worden, kunnen ouders terecht bij de 
geschillencommissie. 
 

SCHOLEN  
 
Samenwerking met de school 
Alle kinderen van de nabijgelegen scholen zijn welkom. Met basisscholen de Jan Ligthartschool, de 
Prinses Ireneschool en De Triangel, werken we toe naar een integraal Buurtcentrum.  
 
Overdracht  
Tussen de leerkracht en de pedagogisch medewerker is geen dagelijks contact over de kinderen. 
Informatie over het kind moeten de ouders zelf doorgeven aan de school of de BSO. 
Bij zorgen over een kind kan het zijn dat er contact wordt opgenomen met de 
schooldirectie/schoolmaatschappelijk werk. Dit vindt plaats met toestemming van de ouders, m.u.v. 
een ernstig vermoeden van kindermishandeling. 
 
Brengen en ophalen naar en van school 
Na schooltijd worden de kinderen opgehaald door een medewerker van De BSO. Met de scholen 
worden afspraken gemaakt hoe we dit ophalen zo efficient mogelijk kunnen laten plaatsvinden.  
 
Spontaan leren op de BSO 
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar hebben een natuurlijke drang tot leren. Dit houdt niet op als 
de school uit is. Verschil met school is dat kinderen op de BSO spontaan leren vanuit de ervaringen 
die ze opdoen binnen de vrije tijd activiteiten. 
 
Huiswerk 
We bieden kinderen de mogelijkheid om hun huiswerk op de BSO te maken. Waar nodig kunnen ze 
de hulp inroepen van de pedagogisch medewerkers als ze hierbij ondersteuning nodig hebben. We 
werken hiermee samen met welzijnswerk. 
 
 
 


