
Pedagogisch beleid kindercentrum AylaGaya

Buitenschoolse opvang Fay en Gaya

Doelstelling

Het is onze doelstelling om op een overzichtelijke schaal, betrokken en kwalitatief hoog waardige
kinderopvang te bieden, waar ouders en kinderen zich welkom en gezien voelen. Waar het goed 
toeven is en kinderen een deel van hun ontwikkeling meekrijgen. Naast de thuissituatie willen wij
een belangrijk tweede milieu zijn waar kinderen op een speelse wijze kennis maken met andere 
kinderen, betrokken en sensitieve volwassenen, en verblijven in een op spelen en groeien 
ingerichte omgeving. 

Pedagogisch beleid van kindercentrum AylaGaya,

Het is de visie van kindercentrum AylaGaya om in de bonte stoet van mensen een plek te  bieden 
aan  kinderen en medewerkers met en zonder beperking, waar ieder kind en iedere medewerker 
zich welkom voelt en wordt uitgedaagd zich te ontwikkelen en ontplooien op een manier die past
bij zijn of haar individuele mogelijkheden. 
 
Kinderen verdienen de aandacht, de ruimte, de ondersteuning, de verzorging en de mogelijkheid 
om zich optimaal te ontwikkelen. Daarom draait bij bso Fay en Gaya  alles om het kind. Kinderen 
ontwikkelen zich in een eigen tempo en op een eigen wijze. Ieder kind is uniek en waardevol. 
Daarom willen we als bso openstaan voor ieder kind, ongeacht zijn of haar capaciteiten of 
mogelijkheden. Dit betekent dat ook kinderen van het speciaal onderwijs welkom zijn. Wij zien 
kinderen en medewerkers vooral vanuit  hun mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zich met 
elkaar en door elkaar, daarin kan ieders talent meetellen, wij denken daarom dat het voor 
kinderen waardevol is om met deze diversiteit in aanraking te komen, elkaar hierin te leren 
kennen, van elkaar te leren en leren rekening te houden met elkaars mogelijkheden en 
onmogelijkheden.  
Vooral de mogelijkheden liggen op ieder gebied en het is ons streven om kinderen kennis te 
laten maken met hun eigen mogelijkheden,  hobby’s te ontwikkelen en nieuwe interesses te 
ontdekken. 
Als kindercentrum hechten wij veel waarde aan sport en beweging en mogelijkheden om veilig 
buiten te spelen. Wij zijn dan ook erg blij met onze ruime buiten speelplaatsen en het gebruik 
van de sportzaal van de naastliggende scholen. 
Hier  bieden wij  kinderen een gevarieerd sport programma door drie dagen in de week gebruik 
te maken van de sportzaal en alle kinderen kennis te laten maken met sport en spel door onze 
pedagogisch medewerkers, die ook geschoold zijn in sportieve vorming. 

Vanaf april 2014 is hier ook muzikale vorming aan toe gevoegd, muziek kan veel toevoegen in 
het leven van het kind, het is een prachtige vrije tijds besteding maar ook een heel vormende 
activiteit voor kinderen die zich aan het ontwikkelen zijn. Het vormt hun muzikaal gehoor en 
stimuleert de algemene ontwikkeling.

Voorwaarde hiervoor zijn ruime en op het kind ingerichte groepsruimtes, waar kinderen de 
ruimte hebben om te spelen, de rust om zich met een boekje terug te trekken, waar de 
medewerkers hen support bieden om hun eigen spel te ontwikkelen, en hen met initiatieven 
uitdagen om hun mogelijkheden te verkennen.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen een gezonde levensstijl ontwikkelen, beginnend met 
gezonde voeding, maar ook voldoende lichaamsbeweging. Hiervoor zijn ruime 



buitenspeelplaatsen beschikbaar, waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en bewegen en 
waar we hen ook kennis laten maken met onze kleine moestuin.

Een andere belangrijke voorwaarde is een betrokken management  die pedagogisch medewerkers
faciliteert en ondersteunt waar nodig, die samen met de leiding open staat voor vragen en 
opmerkingen van ouders en hier ook op reageert. Er is dagelijks van opening tot sluiting een 
MT’er aanwezig op één van de locaties. Omdat de locaties naast elkaar gelegen zijn, zijn zij altijd
voor ouders en pedagogisch medewerkers aanspreekbaar.  

Om deze visie in de praktijk vorm te kunnen geven,  besteden we aandacht aan de volgende
vier gebieden: 

Emotionele veiligheid

Het bieden van emotionele veiligheid is de meest basale maar ook de belangrijkste doelstelling 
van kinderopvang, pas als het kind zich vertrouwd en veilig voelt kan het groeien en zich 
ontwikkelen. 

Dit biedt je door vaste en vertrouwde pedagogisch medewerkers, daarom zijn aan iedere bso 
groep  twee of drie vaste pedagogisch medewerkers gekoppeld die met elkaar het mentorschap 
van alle kinderen invullen. De pedagogisch medewerkers bieden een ondersteunende en 
structurerende aanwezigheid zodat kinderen zich gezien en gekend voelen.

Een ander belangrijk aspect is een eigen leefgroep, waar kinderen hun eigen plek hebben, het 
speelgoed weten te vinden en zich thuis kunnen voelen. Kinderen van de bso bewegen zich vrijer
over de diverse groepen. Op de eigen groep vindt de eerste opvang uit school, en het 
gezamenlijke eet- en drinkmoment plaats. De kinderen vinden hier de  regelmaat in het 
programma met vertrouwde pedagogisch medewerkers.

Een derde belangrijk aspect zijn de kinderen van de groep. Iedere groep heeft een vaste 
samenstelling van leeftijdgenoten. Naar wens en als het kan worden vriendjes en vriendinnetjes 
of kinderen van dezelfde school op dezelfde groep geplaatst. In de groep kunnen kinderen 
wennen aan, en oefenen met de sociale omgang in de groep. Pedagogisch medewerkers op de 
groep zoeken actief het contact met ouders bij de start op de groep en tijdens de 
ophaalmomenten, om de ouder te informeren over de middag op de opvang en belangstelling te 
tonen voor de thuissituatie, zodat het kind merkt dat er contact en vertrouwen is tussen ouders 
en pedagogisch medewerker.

Persoonlijke competenties

Kinderen hebben van nature de behoefte om te onderzoeken en te experimenteren, zij hebben 
hier vooral een uitdagende ruimte voor nodig en pedagogisch medewerkers die hen hierin 
ondersteunen.

Een ondersteunende houding van de pedagogisch medewerker kan ook betekenen dat je een 
kind even met rust laat, en hem aanmoedigt waar een kind nog een laatste zetje nodig heeft. Zo 
ontwikkelt een kind zelfvertrouwen en veerkracht. De pedagogisch medewerker helpt een kind 
de balans te vinden tussen wat het zelf kan en waar het nog hulp nodig heeft, als zij te snel hulp 
bieden wordt het kind belemmerd in zijn zelfstandigheid.

Daarnaast:

• Wordt de groepsruimte zodanig ingericht dat een kind exploratie ruimte heeft, veilig kan 
spelen, maar ook kan oefenen. Dit helpt het kind in het ontwikkelen van zijn fysieke en mentale 
vaardigheden.

• Ondersteunen de pedagogisch medewerkers het kind in zijn autonomie, wat kan het kind zelf, 
wat kan hij als de pedagogisch medewerker hem helpt zich te richten op de juiste zaken, en wat 
kan hij leren van het samen doen. Er wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van 



bekende leeftijdsgenoten. Goede relaties met leeftijdsgenoten zorgen voor samenspel en 
uitwisselingen in het spel van kinderen waardoor de kwaliteit van het spel verbetert wordt. Wij 
streven naar stabiliteit bij het samenstellen van groepen, en kinderen gaan vaak met een of twee 
andere kinderen uit de groep gelijk over naar de volgende groep.

Sociale competenties

Het stimuleren van sociale competenties doen wij in het kindercentrum door al bij het samen 
stellen van de groep rekening te houden met vriendjes en klasgenoten. Wanneer een kind als hij 
nieuw in de groep komt een klasgenootje of een vriendje ziet zal hij/zij zich eerder op zijn 
gemak voelen om de groep en de ruimte te verkennen. In het dagprogramma worden veel 
gezamenlijke momenten gecreëerd, samen eten en drinken, eens per week samen sporten, 
samen een spelletje doen of buiten spelen, waarmee we kinderen ondersteunen in het contacten 
leggen in de groep. Daarnaast bieden wij voor alle bso groepen sport en andere activiteiten aan, 
waarin kinderen hun talenten en interesses kunnen ontdekken, maar ook leren samen werken 
door bv. samen te koken. 

De tijd die kinderen achter de computer mogen besteden, mogen zij met z’n tweeën besteden 
zodat zij ook elkaar kunnen helpen bij het leren van nieuwe spelletjes. Daarnaast worden 
kinderen gestimuleerd mee te helpen met tafel dekken, opruimen, en bijv. het voorbereiden van 
feesten op de groep, zoals verjaardagen en het vieren van sinterklaas en kerst.

Ieder kind heeft een mentor, een van de pedagogisch medewerkers van zijn eigen groep. Zij 
houden in het bijzonder het welzijn van dit specifieke kind in de gaten, zij onderhouden contact 
met de ouders, en waar nodig bespreken zij vragen en problemen met de ouders. Dit kan gaan 
om eet- en drinkgewoonten tot specifiek speelgedrag, of gedrag wat juist achterwege blijft. 
Ouders hebben bij wijze van de mentor ook een vast aanspreekpunt, en tenminste eens per jaar 
vindt er een gesprek met de ouders plaats over het welbevinden van het kind op het 
kindercentrum. Het zogenoemde tien minuten gesprek.

De ontwikkeling van kinderen en het zorgbeleid 

Het kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze. Er bestaat geen gemiddeld kind. Het ene 
kind kan niet wachten om te beginnen met de basisschool en het andere kind vraagt zich na de 
eerste week af of hij nu volgende week echt weer naar school moet. De een houdt van samen 
spelen en spelletjes doen, de ander is het liefst allen in de poppen of bouwhoek bezig.

Van de pedagogisch medewerker mag worden verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de 
emotionele en sociale competenties van het kind. Deze kennis wordt vertaald naar de plek van 
het kind in de groep, voelt het kind zich thuis en gezien. Steeds is het uitgangspunt de 
autonomie van het kind waarbij het kind op een spelende manier de wereld om zich heen 
ontdekt. De pedagogisch medewerker stimuleert en ondersteunt op een actieve wijze de sociaal /
emotionele ontwikkeling van het kind, en heeft waar nodig een signalerende werking naar 
collega's en ouders ten aanzien van  het kind. 

Ieder kind heeft een mentor die deze specifieke informatie verzamelt en ook de direct 
aanspreekbare persoon is voor de ouders. Als de mentor en zijn/haar collega’s van mening zijn 
dat een kind extra aandacht nodig heeft wordt dit door de mentor besproken met de ouder en 
wordt in samenspraak met de ouder en het kind een plan opgesteld om die extra aandacht of 
zorg te bieden. 

Hulpmiddelen hierbij zijn de 10 minuten gesprekken die gevoerd worden naar aanleiding van de 
observaties.  

Extra zorg

Als kindercentrum willen wij graag open staan voor alle kinderen, ook voor kinderen van het 
speciaal onderwijs en kinderen met een fysieke of geestelijke beperking. Dit betekent dat wij in 
de loop der jaren al enige ervaring hebben opgedaan met hulpverlening, ook en zo nodig op de 
groep bij de bso.  



Wij  hebben  geen specifieke deskundigheid in huis dus laten wij ons coachen en adviseren door 
externe deskundigen. Naast de kinderen bij wie duidelijk sprake is van een beperking zijn er ook 
de kinderen die gaandeweg de opvangperiode blijken meer zorg en aandacht nodig te hebben. 
Bijv. doordat tijdens de opvangperiode blijkt dat kinderen moeite hebben met hun gedrag in de 
groep. 

Kindvolgsystemen

Op de bso houden we jaarlijks 10 minuten gesprekken. Deze gesprekken worden gehouden op 
basis van observaties van het kind in de groep, voelt het zich thuis, heeft het vrienden, kan het 
kind makkelijk activiteiten vinden of meedoen aan activiteiten die aangeboden worden enz. 
Ouders wordt gevraagd of zij behoefte hebben aan een dergelijk gesprek, en de meeste ouders 
maken hier gebruik van. Natuurlijk is er ook dagelijks ruimte voor een gesprek of vragen. 

Valt een kind op door zijn of haar gedrag dan wordt dit besproken met de leidinggevende en 
wordt er na overleg een periode gericht geobserveerd. Op basis van de observaties worden met 
ouders en kind afspraken gemaakt hoe om te gaan met het gedrag hoe het kind hierin gesteund 
kan worden. Deze aanpak wordt met de ouders besproken en zo nodig wordt extern advies 
ingewonnen.  Op basis daarvan wordt een kindgericht plan gemaakt en in gang gezet. Dit beslaat
6 tot 8 weken, waarna opnieuw wordt geëvalueerd. 

Het kindercentrum werkt samen met een aantal externe deskundigen die ons ondersteunen in de
uitvoering van de zorg; 

Mentorschap

Het mentorschap begint al vanaf het begin dat een kind op een groep geplaatst wordt.
Ieder kind krijgt een mentor aangewezen. Er hangt op iedere groep een lijst waarop aangegeven 
is welke kinderen bij welke mentor zijn ingedeeld. Deze mentor is het vaste aanspreekpunt voor 
de ouder/verzorger. De mentor begeleidt de ouders en het kind bij de start op de groep, wat zijn
de behoeften van het kind, waar heeft het extra aandacht of stimulans nodig. Tijdens de wen 
periode van het kind (en ook van de ouder/verzorger) wordt de ouder/verzorger ook actief door 
de mentor benadert of zij en hun kind zich “op hun plek”  voelen op de groep. Na zes weken 
wordt er door de mentor een evaluatiegesprek gesprek gehouden met de ouder/verzorger. 
Aandachtspunten zijn dan: – hoe is de wenperiode verlopen – voelen ouder en kind zich prettig 
bij ons – hoe verloopt de dagelijkse overdracht – wat zijn verbeterpunten. De punten die daaruit 
naar voren komen worden dan door de mentor met de andere pedagogisch medewerkers van de 
groep besproken. 
De mentor observeert het kind en voert ieder jaar een zogeheten 10 minuten gesprek. Voor het 
gesprek wordt een observatie formulier ingevuld en dit wordt gebruikt als leidraad tijdens het 
gesprek. 
Een verslag van dit gesprek wordt bewaard in het kinddossier. Ieder kind heeft een eigen dossier 
en de mentor zorgt dat alle papieren in dit dossier in orde zijn. Denk aan het intakeformulier, 
observatieformulieren enz.
De taak van de mentor is ook om ieder kind te volgen op de groep. Als de mentor en haar 
collega’s van mening zijn dat een kind extra aandacht nodig heeft wordt dit door de mentor 
besproken met de ouder en wordt in samenspraak met de ouder een plan opgesteld om die extra
aandacht of zorg te bieden. 

Bij de buitenschoolse opvang geldt dat de mentor eens per 3 maanden alle kinderen nagaat, en 
als er kinderen zijn die meer aandacht nodig hebben of die om de één of andere reden opvallend
gedrag vertonen zet je die op de planning voor een bespreking. 
Dit kan zijn in het werkoverleg met de bso collega’s, met het MT of met de ouder. Als mentor 
bereidt je deze bespreking voor en zorg je ook dat er verslag gelegd wordt van het gesprek.
De mentor is op de buitenschoolse opvang niet alleen het aanspreekpunt van de ouder maar ook 
voor het kind. De mentor let op de ontwikkeling van het kind en stimuleert het kind in het 
contact met andere kinderen. Ook zorgt hij voor een veilige omgeving waarin het kind met 



zijn/haar verhaal ook naar de mentor toe komt om zo nodig geholpen te worden.

Ouder Kind Adviseur

Wij hebben een aantal keren per jaar overleg met de OKA adviseur, met haar overleggen we over 
het zorgaanbod in deze regio van Amsterdam wat voor de kinderen van het kindercentrum van 
belang zou kunnen zijn. Als er over specifieke kinderen overlegd wordt gebeurt dit alleen na 
overleg met de ouders.  De OKA adviseur is ook aanwezig bij ouder bijeenkomsten en er hangt 
een flyer waarop zij zich bekend maakt. Zij is ook direct door ouders te consulteren. 

Wij hebben regelmatig overleg met de directies van de scholen: IJsbreker en Overhoeks. De  
algemene aanpak van bijv. speelgedrag op het schoolplein wordt met hen besproken. Zo nodig 
wordt ook over kinderen overlegd, alleen met toestemming van de ouders. 
Nu is het gebruikelijk dat van alle kinderen die op het kdv zitten een overdracht naar school gaat,
van de VVE kinderen wordt een warme overdracht gedaan.

Jaarlijks vindt binnen het kindercentrum een scholingsbijeenkomst plaats waarbij het werken met
de meldcode wordt besproken, geoefend en geactualiseerd. 

Het overbrengen van normen en waarden

Kinderopvang biedt een bredere samenleving dan het gezin, waar kinderen in aanraking komen 
met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze samenleving kenmerkt. De 
groepssetting biedt daarom in aanvulling op de gezinssituatie, heel eigen mogelijkheden voor 
het deel zijn van en functioneren in een groep. Om een hechte groep te vormen besteden we veel
aandacht aan gezamenlijke maaltijden, maar vooral aan het vieren van verjaardagen en 
feestdagen.  

We bieden kinderen ook de veiligheid van een duidelijk programma en voorspelbaar gedrag, 
zodat zij weten waar ze aan toe zijn. De pedagogisch medewerker bespreekt de regels die gelden
op de groep voor alle kinderen en bieden hen hiermee een duidelijk kader waarin zij hun eigen 
activiteiten kunnen ontplooien. 

Belangrijke  regels op de groep zijn: respectvol gedrag naar elkaar en de omgeving, eerlijk zijn, 
en kunnen rekenen op de steun van de pedagogisch medewerker als je er zelf niet uit komt.  
Bij ruzies en conflicten worden kinderen gestimuleerd om dit samen uit te spreken, komen zij er 
niet uit dan helpt de pedagogisch medewerker hen met het zoeken naar de oorzaak en de 
oplossing van het conflict. Het is pas voorbij als de kinderen het met elkaar uitgesproken 
hebben.

De relatie van de pedagogisch medewerkers naar de kinderen is vooral ondersteunend, de 
kinderen krijgen de ruimte om eigen keuzes te maken, hun spel te verrijken en initiatieven te 
ontwikkelen.

Activiteiten en dagprogramma

Buitenschoolse opvang Fay en Gaya is het hele jaar geopend, wij hebben geen enkele vakantie-
sluiting, behalve officiële feestdagen en een jaarlijkse studiedag. 

Tijd: Reguliere dag Vakantie dag 

 7.30  -  9.30   7.30-8.30 voorschoolse opvang kinderen komen binnen

 9.30  - 10.00  school fruit eten

10.00 - 11.00  activiteit op het kindercentrum of 
elders volgens het vakantie 
programma



11.00 -12.00   vrij spelen , voorbereiden lunch

12.30 -13.15   woensdag en vrijdag lunch lunch

14.00 -15.30    scholen gaan uit kinderen komen 
verspreid binnen

activiteit op het kindercentrum of 
elders volgens het vakantie 
programma

15.00 -15.30   cracker eten, inmiddels zijn de laatste 
kinderen binnen

cracker eten

16.00 -17.00    maandag, dinsdag en donderdag sport
voor verschillende groepen
sommige dagen muzieklessen

vrij spel, meestal buiten

17.00              er wordt fruit gegeten, voor de 
sporters is dit na het sporten

fruit eten

17.00 - 18.30 kinderen worden gespreid opgehaald, 
sporten duurt langer, ouders worden 
hierover ingelicht.

kinderen zijn terug in het centrum en 
worden gespreid opgehaald

Voorschoolse opvang:
Wij bieden wanneer nodig ook voorschoolse opvang aan voor kinderen die de scholen Overhoeks 
of IJsbreker bezoeken. Zij kunnen vanaf 7.30 uur gebracht worden, doen een spelletje en drinken
thee met de pedagogisch medewerker waarna zij naar school worden gebracht.  

Buitenactiviteiten:
Buiten spelen, in beweging zijn, fietsen, skelteren en voetballen. Kinderen doen het graag en 
anders worden zij door hun groepsgenootjes of de pedagogisch medewerker wel uitgedaagd. 
Bewegen en plezier in spelen en bewegen is een belangrijk element in het programma van de  
bso. 
Nu biedt de buitenspeelruimte hier ook volop mogelijkheden voor, er is een ruime buitenruimte 
voor de kinderen verdeeld in zandspeelplaatsen, een verkeerscircuit en een deel waar gevoetbald
kan worden.
Daarnaast bevat het plein een huisje, een klim- en klautertoestel en een kleine glijbaan. 

Zomerkamp:
Al jaren is het traditie om met de kinderen van de bso die dit willen en kunnen op zomerkamp te 
gaan. 
Wij huren hiervoor grote legertenten en gaan afhankelijk van de vervoersmogelijkheden met 
max. 28 kinderen op kamp. We verblijven op een prachtige ruime camping in Doorn waar alle 
faciliteiten dichtbij zijn, zoals een zwembad en een sportveld en speelveld. Natuurlijk koken we 
samen, en wassen we af  en houden dan nog steeds heel veel tijd over om te spelen, eindeloos 
buiten te spelen. Het kamp duurt max. 4 nachten, vijf dagen en omdat het in de buurt is kan dit 
ook nog variabel zijn.  Afhankelijk van het kinderaantal gaan er tenminste 3 à 4 personen als 
leiding mee.

Groepsindeling 

Bso Fay heeft 4 ruimtes die qua vorm, ruimte en indeling van elkaar verschillen. De indeling en 
de inrichting zijn afgestemd op leeftijd en omvang van de groep. Omdat wij zijn gehuisvest in 
grote en lichte bedrijfspanden, hebben alle groepen ruim voldoende vierkante meters. Op iedere 
groep hebben de kinderen in hun groep de mogelijkheid om te bouwen, te knutselen, lekker te 
lezen of met elkaar aan tafel een spelletje te doen. Daarnaast is er natuurlijk de grote tafel, of 
meerdere tafels, waaraan gegeten wordt als ze uit school komen. De groepsruimten zijn vooral 
gezellig, vertrouwd  en uitnodigend voor spel en ontdekking, maar bieden ook de mogelijkheid 
om tot rust te komen. In de loop van 2015 zijn wij uitgebreid met bso Gaya, wat naast Fay ligt en
waar 2 groepen zijn gehuisvest, Joy en Arthur. 



Walewijn  Dit is de groep voor kinderen vanaf 8 jaar met max. 30 kinderen en bij meer dan 20 
kinderen 3 pedagogisch medewerkers of 2 pedagogisch medewerkers en één volwassene. Zij 
hebben beneden een grote groepsruimte met plek voor een tafeltennistafel en tafelvoetbal, een 
hoek om te chillen en een hoek om te gamen. 

Guinevere  Deze groep is bestemd voor kinderen van 6 - 8 jaar. Op deze groep is ruimte voor  
maximaal 10 kinderen. De groep heeft 2 pedagogisch medewerkers die wel met elkaar overleg-
gen maar niet op dezelfde dagen op de groep staan. De groep bevindt zich naast Walewijn. Op 
deze groep is naast de vertrouwde indeling, een pooltafel. De computer- en gameruimte gebrui-
ken zij samen met Walewijn. 

Galahad  Deze groep is bestemd voor kinderen van 5-7 jaar, waar momenteel max. 20 kinderen 
onder leiding van 2 pedagogisch medewerkers worden opgevangen. De groep bevindt zich naast 
Viviane. Ook deze groep heeft  de vertrouwde indeling met verschillende hoeken.  De computer-
ruimte en het atelier gebruiken zij samen met Viviane. 

Viviane is de groep voor 4 -6 jarigen, waar de kinderen starten als zij naar de basisschool gaan. 
De kinderen van Viviane stromen door naar Galahad, als zij daar qua leeftijd aan toe zijn. Viviane 
en Galahad gebruiken een eigen ingang, deze is naast de ingang van Walewijn. Viviane heeft een 
lage tafelvoetbal naast de gebruikelijke hoeken, en een verkleedhoek.  Viviane vangt max. 20 kin-
deren op met twee pedagogisch medewerkers.

Joy is ook een groep voor 4 -6 jarigen waar startende basisschoolkinderen worden opgevangen. 
Deze jonge kinderen hebben vooral behoefte aan een plek om even rustig bij te komen na de 
drukke schooldag. Joy heeft naast de gebruikelijke bouwhoek en dergelijke, een huis/winkel 
hoek en een hoek bij een groot schoolbord, waar opmerkelijk vaak schooltje gespeeld wordt.  Op
Joy worden max. 20 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4-6 jaar met twee pedagogisch me-
dewerkers zodra er meer dan tien kinderen zijn. 

Arthur is de groep naast Joy waar de oudste kinderen van Joy naar kunnen doorstromen.  De kin-
deren van groep Arthur stromen door naar Walewijn zodra zij oud genoeg zijn. Arthur is de 
groep voor 5- 7 jarigen. Arthur heeft een inrichting passend bij de leeftijd van de kinderen op de 
groep en aanvullend met groep Joy. De groepen Joy en Arthur bevinden zich in locatie Gaya, het 
pand naast locatie Fay.  De kinderen kunnen via het afgeschermde wandelpad lopen naar  het 
schoolplein. 

Waarin werken de groepen samen: Er zijn verschillende momenten waarop er groepen samen-
gevoegd worden. Allereerst is dat op de woensdag en de vrijdag. Op die dagen zijn er minder 
kinderen op de opvang aanwezig, de kinderen gaan dan gezamenlijk lunchen, en daarna worden 
zij opgesplitst in 3 groepen i.p.v. 6. Ook in de vakanties draaien er groepen samen als het totale 
aantal kinderen veel minder is dan op de schooldagen. Er is een vaste indeling gemaakt van groe-
pen die samenvoegen. Joy en Viviane zij maken gebruik van de groepsruimte van Viviane, Arthur 
en Galahad zij maken gebruik van de groepsruimte van Galahad, Guinevere en Walewijn, zij ma-
ken gebruik van de groepsruimte van Walewijn. Dit samenvoegen gebeurt tot een maximum van 
20 kinderen voor de gezamenlijke groep.  Heeft de gezamenlijke groep meer dan 20 kinderen 
dan worden kinderen met toestemming van de ouder op een van de andere groepen ingedeeld. 
( toestemmingsformulier stamgroepen)

Tijdens het sporten wordt er een mix gemaakt van de kinderen van de verschillende groepen, er 
wordt zoveel mogelijk op leeftijd ingedeeld. 

Bij welke activiteiten verlaten de kinderen de groep; 

voor het sporten, als er een workshop wordt aangeboden, dit vindt meestal plaats op een van de 



groepen, maar er doen ook kinderen van andere groepen mee, en voor het buiten spelen wordt 
er vaak een combi gemaakt met de collega’s van andere groepen zodat kinderen naar eigen 
keuze binnen kunnen blijven of buiten gaan spelen.

Daarnaast wordt er op maandag en dinsdag muziekles gegeven door “Hallo Muziek”, de 
groepssamenstelling van de muziekgroepen, doorkruist de gewone groepsindeling. Tijdens de 
muziekles doet een van de pedagogisch medewerkers van de groepen waarvan kinderen 
deelnemen, zo nodig mee aan de les. 

Kinderen gaan regelmatig bij elkaar op de groep spelen, omdat er een broertje of zusje of een 
vriendje van hen op de andere groep zit. Dit gebeurt in overleg met de pedagogisch medewerker.

Extra dagdeel:  Als er behoefte is aan een extra dag of dagdeel wordt dit in principe alleen aan-
geboden op de eigen groep van het kind. Is er sprake van grote nood bij de ouder, dan kan de 
ouder schriftelijk toestemming geven om het kind op een andere groep op te vangen, wij zullen 
er dan voor kiezen om dit op de groep te doen waar het kind het laatst geplaatst was. 

Wenbeleid: Bij de overgang tussen de groepen en bij de start op de bso  geldt het wen beleid. 
Kinderen schuiven door naar de volgende groep als zij daar qua leeftijd en ontwikkeling aan toe 
zijn. De geplande overgang wordt eerst met de ouders besproken, als zij akkoord gaan worden 
er wenafspraken gemaakt met de volgende groep. Het betreffende kind gaat een aantal keren 
spelen op de geplande groep, gaat dit goed dan wordt de definitieve overgang geregeld. De men-
tor zorgt dat de overdracht van het kind naar de volgende groep klopt en stelt de ouders en het 
kind voor aan de mentor op de nieuwe groep. 

Als een kind nieuw start op de bso gelden dezelfde afspraken, maar neemt de mentor de tijd om 
de ouders en het kind wegwijs te maken op de groep. Zij plant ook na 6 weken een tevreden-
heidsgesprek.  

Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerker neemt deel aan de opvoeding binnen de buitenschoolse opvang en 
geeft inhoud en vorm aan pedagogische kwaliteit. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat 
het kind zich veilig en op zijn gemak voelt zodat het zich persoonlijk en sociaal kan ontwikkelen.

Daarvoor biedt de medewerker een uitnodigende sfeer op de groep, heeft hij/zij oog voor de 
individuele behoeften van het kind en ondersteunt hij/zij de kinderen in het aangaan en 
onderhouden van de sociale contacten.

Hij/zij schept voorwaarden, moedigt het kind aan en geeft het de ruimte en begeleidt het kind 
naar steeds grotere zelfstandigheid. De pedagogisch medewerker neemt het kind serieus en laat 
kinderen participeren in beslissingen die te maken hebben met activiteiten op bso Fay en Gaya

De competenties van de pedagogisch medewerker

Een belangrijke competentie van de pedagogisch medewerker is om sensitief en responsief te 
reageren op het kind. In de praktijk betekent dit dat de pedagogisch medewerker zijn/haar 
ervaring met kinderen gebruikt om in te kunnen spelen op het gedrag van het kind. Kinderen 
hebben hun eigen fantasie, wensen en verlangens, door hierop te anticiperen helpt de 
pedagogisch medewerker het kind om zijn mogelijkheden uit te proberen, te toetsen of om te 
buigen naar concrete plannen. 

Daarbij heeft de pedagogisch medewerker ook een eigen inbreng in het creëren van nieuwe 
mogelijkheden en uitdagingen om kinderen te prikkelen nieuwe ervaringen op te doen. Zo zal zij 
een belangrijke rol hebben in het verrijken van het spel van kinderen die de vaardigheden al 
onder de knie hebben, en een ingang zoeken voor kinderen die nog drempelvrees hebben.  

De pedagogisch medewerker zorgt dat zijn haar kennis van het vak actueel blijft door het lezen 
van vakliteratuur en het bijwonen van werk overleg. 
Jaarlijks wordt op maat scholing en ondersteuning aangeboden, zodat de pedagogisch 
medewerker optimaal kan functioneren en gebruik kan maken van de eigen talenten. Dit proces 
wordt mede ondersteund door het voeren van competentiegesprekken en 



functioneringsgesprekken. 
Daarnaast worden een aantal medewerkers geschoold als BHV’er en EHBO’er 

Respect voor de autonomie van het kind

De pedagogisch medewerker neemt het kind serieus en kan afspraken met het kind maken. 
Hij/zij is de bemiddelaar, de gesprekspartner en de toezichthouder. De pedagogisch medewerker
brengt structuur aan in de dag en zal in overleg, dus samen met de kinderen, het dagprogramma
vorm geven. Met de activiteiten die de pedagogisch medewerker aanbiedt probeert hij/zij zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Hij/zij luistert actief, neemt waar en 
stimuleert kinderen samen dingen te doen en te beleven. Bij interacties tussen kinderen zal 
hij/zij begeleidend bezig zijn door soms terughoudend te zijn en soms in te grijpen. De 
pedagogisch medewerker biedt de kinderen de gelegenheid om onderlinge contacten te hebben 
zonder dat hij/zij daarbij nodig is. De rol van de pedagogisch medewerker is met name gericht 
op het contact, de zorg en de aandacht voor de kinderen. Kinderen kunnen hun indrukken en 
belevenissen kwijt bij de pedagogisch medewerker. Door het aanbieden van andere, soms 
onbekende, materialen worden kinderen uitgedaagd en geprikkeld. De pedagogisch medewerker 
zal dan ook ontwikkelingen ten aanzien van nieuwe materialen en technieken volgen.

Praten, uitleggen en luisteren.

Praten met kinderen, uitleggen en luisteren is wel de belangrijkste vaardigheid die je kunt 
hebben als pedagogisch medewerker, uiteindelijk wil ieder kind gehoord/ gezien worden. In de 
groep kan het extraverte kind, de meeste aandacht naar zich toe trekken. En omdat er gedeeld 
moet worden in de aandacht, kan dit voor de rustige, introverte kinderen weleens nadelig 
uitpakken. Hier ligt een belangrijke rol van de pedagogisch medewerker om ruimte te maken 
voor ieder kind, zonder hen te forceren om iets te delen of te zeggen als zij dit niet willen. Maar 
een steuntje in de rug, kan net voldoende zijn om hen over de drempel te helpen. 

Binnen de groep is er natuurlijk ook ruimte voor individuele aandacht voor het kind, een 
gesprekje terwijl je een cracker eet na schooltijd en met een klein clubje aan tafel zit, kan precies
goed zijn, of samen een klusje doen op de groep. En niet alle aandacht hoeft van de pedagogisch
medewerker te komen, hij/zij kan ook een belangrijke rol hebben in de ontwikkeling van 
vriendschappen op de groep, of samen activiteiten organiseren.

Uitleggen is van belang bij het stellen van grenzen en zal kinderen helpen om afspraken te 
respecteren. Uitleggen is geen eenrichtingsverkeer, de medewerker zal actief het gesprek aan 
gaan met het kind, kinderen hoeven niet overtuigd te worden, maar zij willen wel gehoord 
worden. Uiteindelijk heeft de pedagogisch medewerker de verantwoordelijkheid en zal de grens 
vast stellen. 

Structureren en grenzen stellen

Het vrije en ontspannen karakter van bso Fay en Gaya betekent niet dat er geen structuur of 
regels zijn. Kinderen hebben duidelijkheid nodig om zich vrij te kunnen bewegen, ze leren hun 
grenzen verkennen en ermee omgaan, zodat ze ook op de langere termijn zichzelf kunnen 
reguleren. 

Om structuur of regels niet negatief uit te laten werken is het nodig om niet te veel regels te 
stellen, regels positief uit te leggen, je mag……., en grensoverschrijdend gedrag te stoppen en 
uitdagend gedrag te negeren. Conflicten horen bij het dagelijkse leven. Kinderen leren hiervan 
dat een ander er voor je kan zijn, maar ook dat een ander soms iets anders wil dan jij. Bij 
conflicten tussen kinderen onderling zal de pedagogisch medewerker zich in eerste instantie 
terughoudend opstellen, vaak lossen kinderen hun conflict zelf op. Voorwaarde is dat kinderen 
elkaar geen pijn doen, niet pesten en er geen onveilige situaties ontstaan. 

Grenzen stellen kan gebeuren door het kind aan te spreken en uit te leggen waarom iets niet 
mag. Met de kinderen kunnen afspraken gemaakt worden. De pedagogisch medewerker 
waarschuwt een kind een aantal keren. Wanneer een kind ongewenst gedrag vertoont en na te 
zijn gewaarschuwd hier ongevoelig voor blijft, kan de pedagogisch medewerker het kind korte 
tijd uit de situatie halen. Door het kind even apart te nemen of af te leiden kan het kind weer tot 



zichzelf komen. 

Wij gaan ervan uit dat het kind zijn gedrag niet laat zien om de pedagogisch medewerker of 
andere kinderen dwars te zitten. Kinderen willen aandacht hoe meer hoe liever, maar in hun 
eigen belang is het belangrijk dat ze leren delen, hun behoefte uit leren stellen/ wachten. Of te 
gaan overleggen/ onderhandelen met andere kinderen of pedagogisch medewerkers.

De pedagogisch medewerker in samenspel met de ouder

Als bso speel je ook een rol in de opvoeding van een kind. We zijn dan ook samen met de ouders
verantwoordelijk voor het welzijn van een kind. Daarom besteden we veel aandacht aan de 
uitwisseling van opvoedings ideeën. Dit begint al bij de eerste kennismakings afspraak. Daarin 
geven we de visie en werkwijze van onze bso aan, zodat zij bewust voor ons kunnen kiezen.

Daarnaast speelt vooral de pedagogisch medewerker een grote rol. Zij hebben immers de directe 
verantwoordelijkheid voor de kinderen. Tijdens het intakegesprek kunnen de ouders aangeven 
wat zij belangrijk vinden in de opvoeding van hun kind. Samen met de pedagogisch medewerker 
worden dan afspraken gemaakt. De pedagogisch medewerker kan aangeven hoe zij met de 
verschillende opvoedings situaties omgaan. Ze overleggen regelmatig met de ouders over het 
kind. Dit gebeurt tijdens het ophalen van de kinderen. Jaarlijks wordt er  een 10 minuten gesprek
gehouden met de ouders over het welbevinden van het kind. Ook is het mogelijk dat 
pedagogisch medewerker of ouders tussen door een evaluatiegesprek aanvragen. 

De directie als pedagogisch medewerker

Beide directieleden komen uit het werkveld en ondersteunen met regelmaat de collega’s tijdens 
het werk. Dit heeft te maken met onze visie en intentie, wij vinden het belangrijk om voeling te 
houden met de uitvoering van de opvang in de groepen, en wij zijn beschikbaar bij ziekte of 
vakantie vervang en staan dus ook regelmatig ingeroosterd op de groepen. Dan werken wij mee 
als pedagogisch medewerker. Daarnaast ondersteunt de directie regelmatig bij het ophalen van 
de kinderen uit school.  

Werkervaringsplekken

De pedagogisch medewerkers worden in de uitvoering ondersteund door mensen die op een 
werkervaringsplek werken. Zij hebben over het algemeen een fysieke en/of mentale beperking 
waardoor zij niet (meer) volledig inzetbaar zijn, daarom worden zij volledig boventallig ingezet. 
Wat zij gemeen hebben is dat zij allemaal kiezen voor het werken met of voor  kinderen en door 
hun aanwezigheid collega’s ondersteunen, kinderen extra aandacht bieden en tegelijkertijd laten 
zien dat ieders inzet en aanwezigheid waardevol kan zijn. 

Hun werkzaamheden bestaan o.a. uit: lichte huishoudelijke of opruim werkzaamheden op de 
groep, spelletjes doen met de kinderen, praatje maken met de kinderen, buiten spelen enz. 

Scholing en overleg

De bso groepen hebben een wekelijks werkoverleg, hierin worden groeps-, en organisatorische 
zaken besproken. Jaarlijks vindt er scholing plaats door middel van de studiedag, voor het hele 
team, of door een externe deskundige tijdens het team overleg. In het wekelijkse overleg worden
ook de kinderen besproken, zijn er bijzonderheden, zaken die opvallen, heeft het kind zijn of 
haar plek in de groep.

Pedagogisch beleid van bso Fay en Gaya, opgesteld in samenwerking met OC en team. Vastgesteld in mei 2014, aangepast in 
maart 2015, juli 2016, oktober 2016, jan 2017, maart 2018
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