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WERKPLAN  
 
BSO 
Tussen schoolse opvang 
De kinderen worden uit school opgehaald Er wordt gezamenlijk geluncht. De kinderen helpen met tafel 
dekken en afruimen. Na het tafelmoment is er het moment van vrij spel. 
 
Naschoolse opvang, korte middag  
Een korte middag is vanaf de tijd dat de school uit is tot 18:30 uur. 
De kinderen worden door vaste pedagogisch werkers uit school opgehaald . 
Als de kinderen aangekomen zijn op de locatie, wordt er wat gegeten en gedronken met hun 
basisgroep. 
Na het eetmoment hebben de kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan een activiteit, 
workshop of gaan vrij spelen. 
Aan het eind van de middag, meestal rond vijven, is het tijd voor nog een kleine versnapering en wat 
te drinken. (Rijstwafel, iets wat kinderen gekookt of gebakken hebben, kopje thee of sap.)  
 
Naschoolse opvang, lange middag  
De lange middag is van 11:30/12.00 uur (kan per school verschillen) tot 18:30 uur. De kinderen 
worden uit school opgehaald. 
Gezamenlijke lunch en mogelijkheid om te bakken en te koken. 
De mogelijkheid om deel te nemen aan een activiteit, workshop en vrij spelen. Tussendoortje: appel 
en sap. De mogelijkheid om deel te nemen aan een activiteit, workshop en vrij spelen.  
Aan het eind van de middag, meestal rond vijven, is het tijd voor nog een kleine versnapering en wat 
te drinken. (Rijstwafel, iets wat kinderen gekookt of gebakken hebben, kopje thee of sap.) De kinderen 
worden opgehaald door de ouder(s).    
 
Studiedag en vakantiedag  
Tijdens studie- en vakantiedagen wordt opvang geboden van 8:00 uur tot 18:30 uur. Er vindt een 
aangepast programma plaats met betrekking tot de invulling van de dag, dit kan een uitstapje zijn of 
een knutsel, toneel, bak en kookproject van een dag. 
De kinderen worden bij De Molen - Ons Kindercentrum gebracht. 
Als alle kinderen binnen zijn gaan we aan tafel om wat te eten en te drinken.  
Tijdens dit moment worden de activiteiten/workshops van de dag besproken met de kinderen. Daarna 
starten we met de activiteit, workshop en vrij spelen. 
Vaak koken we of bakken we iets wat we tijdens de lunch nuttigen. Rond het middag uur 
hebben we een gezamenlijke lunch.  
Aan het eind van de middag hebben we nog een versnapering. Vanaf dit tijdstip worden de kinderen 
opgehaald door de ouder(s).  
 
Halen en brengen van de kinderen.  
Het halen en brengen van de kinderen van en naar school doen we met de fiets, bakfiets of lopend. 
Kinderen vanaf 7 jaar fietsen zelf onder begeleiding. Als blijkt dat een jonger kind de behoefte heeft 
om zelf te fietsen, wordt dit met de ouders besproken.  



Fietsen en meegaan in de bakfiets is voor de kinderen een goede overgang van school naar De Molen 
- Ons Kindercentrum. In de bakfiets zitten de kinderen bij elkaar dit vinden zij erg leuk, er wordt 
gekletst, de broodtrommel wordt geïnspecteerd, soms wordt er nog een boterham gegeten en 
ervaringen van de dag worden gedeeld. De kinderen die mee fietsen dienen goed op het verkeer te 
letten de bakfiets(t)er begeleidt de kinderen hierin en hanteert de verkeersregels. Is het kind er aan 
toe om meer zelfstandigheid te krijgen dan wordt er in overleg met de ouders besproken om het kind 
zelfstandig naar de BSO te laten komen. De ouder geeft hiervoor via de mail schriftelijke toestemming. 
 
Eten en drinken  
De Molen - Ons Kindercentrum biedt de kinderen biologische verantwoorde maaltijden en 
versnaperingen. We zitten gezamenlijk aan een gedekte tafel, met een gevarieerd aanbod wat betreft 
het eten en drinken. De kinderen maken zelf hun lunch klaar. Zodra ieder kind zijn eerste boterham 
heeft klaargemaakt, beginnen we te eten. 
Er wordt regelmatig gekookt, (veelal met groenten van stadsboerderij Caetshage). Het is een grote 
uitdaging de zelfgemaakte recepten uit te proberen en te proeven.  
 
Activiteiten  
Na de 'tafelmomenten' gaan de kinderen vrij spelen, knutselen of nemen deel aan een workshop of 
activiteit. Op het centrale bord wordt genoteerd welke PW een bepaalde activiteit doet en waar die 
gedaan wordt. De kinderen die deel nemen aan een activiteit of workshop schrijven hun naam 
(eventueel met hulp) onder de activiteit. 
Pedagogisch werkers die met een groep kinderen naar buiten gaan, hebben een telefoon en ipad met 
de namen van de kinderen bij zich, zodat er in geval van calamiteiten adequaat gehandeld kan 
worden.  
 
Buiten spelen  
De Molen - Ons Kindercentrum biedt het kind iedere dag de mogelijkheid tot buiten spelen, dit kan vrij 
spel zijn: spelen met natuurlijke materialen, zand en water, hutten bouwen, buiten struinen, fietsen ed. 
Tevens bieden we buitenactiviteiten als oa: voetballen, andere balspelen en tikspelen.  
 
Onze locatie in Culemborg heeft een natuurlijk ingerichte buitenruimte met gras, heuveltjes, 
boomstronken, dieren en een moestuin. Kinderen met de kleurcode rood gaan onder begeleiding van 
een PW naar deze plek toe om buiten te zijn, te spelen in de natuur, in de moestuin te werken. 
Kinderen met geel of groen als code hebben aangepaste regels. Elke ouder geeft toestemming voor 
de zelfstandigheidgraad van het kind. 
We hanteren het protocol 'buitenspelen' waarin de afspraak over in hoeverre het kind zelfstandig 
buiten mag spelen schriftelijk is vastgelegd. Tijdens het intakegesprek  
wordt met de ouders hierover een afspraak gemaakt en het formulier 'buitenspelen' wordt ingevuld en 
ondertekend. Een nieuw kind begint altijd met kleurcode 'rood', ongeacht zijn/haar leeftijd. Dit is omdat 
de band nog opgebouwd moet worden, we het kind eerst moeten leren kennen om te zien hoe 
zijn/haar gedrag is, hoe hij/zij met de 
gemaakte afspraken omgaat. Bovendien is het nodig om het kind tekst en uitleg te geven over regels 
en afspraken ed. 
Is het kind toe aan een volgende stap dan wordt dit besproken met de ouders. Een nieuw formulier 
'buitenspelen' wordt gelezen. De ouders sturen een mail naar de directie ter goedkeuring wijziging 
kleurcode. 
 
Als een kind zelfstandig buiten wil spelen, bespreekt hij/zij altijd met de pedagogisch werkers waar het 
gaat spelen. Ook schrijft het kind zijn/haar naam op het bord onder het kopje 'buiten'. Het kind meldt 
zich uiterlijk om 17.00 uur bij de pedagogisch werkers in De Molen - Ons Kindercentrum.  
 
 


