
Buitenschoolse opvang CBS de Wegwijzer 

Buitenschoolse opvang (BSO) bestaat uit opvang voordat de school begint (de voorschoolse opvang) 

en de opvang nadat de school is afgelopen (de naschoolse opvang). De buitenschoolse opvang is 

ontspanning voor of na de inspanning op school, met andere woorden; BSO-tijd is speeltijd. 

Bij de buitenschoolse opvang kan uw kind na schooltijd komen spelen. Ook voor schooltijd is uw kind 

welkom voor de voorschoolse opvang (VSO). 

De ontwikkeling van het kind richt zich op verleggen van grenzen, ontwikkelen van diverse 

vaardigheden, zoeken naar eigen identiteit en naar het juiste niveau van redzaamheid en 

zelfstandigheid. De buitenschoolse opvang speelt in op deze ontwikkeling. Begeleiden gaat de plaats 

innemen van verzorgen. De groep geldt als proeftuin en de pedagogisch medewerker is een 

vertrouwd persoon om een pedagogisch klimaat te scheppen waarin er ruimte en respect is voor de 

kinderen en voor elkaar. Met het leeftijdsgericht aanbod streven we ernaar om kinderen van alle 

leeftijden een leuke tijd op de BSO te bieden. 

Naast leeftijd kijken we naar de interesse en behoefte van de kinderen, activiteiten die we aanbieden 

zijn daarmee divers. Leidraad bij het samenstellen van de activiteiten zijn de vier verschillende 

ankers: Sport & Spel, Kunst & Cultuur, Techniek en Natuur. Hiermee willen we de kinderen uitdagen 

en prikkelen, maar ze vooral een leuke dag bezorgen. Uiteraard is er ook nog voldoende ruimte voor 

vrij spel. 

Openingstijden buitenschoolse opvang 

De buitenschoolse opvang op de Wegwijzer is na schooltijd tot maximaal 18.00 uur geopend, 

behalve op de woensdag. De voorschoolse opvang is ook op alle dagen geopend, behalve de 

woensdag en wel van 7.30 uur tot 8.30 uur. 

 VSO BSO 
Maandag 7.30 – 8.30 15.15 – 18.00 
Dinsdag 7.30 – 8.30 15.15 – 18.00 
Woensdag gesloten gesloten 
Donderdag 7.30 – 8.30 15.15 – 18.00 
Vrijdag 7.30 – 8.30 15.15 – 18.00 

 

Tijdens studiedagen en in alle vakanties (m.u.v. de woensdag en de 2 middelste weken van de 

zomervakantie) is de buitenschoolse opvang geopend tussen 7.30 uur en 18.00 uur. Opvang in de 

schoolvakanties is alleen mogelijk wanneer er minimaal 3 kinderen zijn aangemeld. Wanneer er 

minder dan 3 kinderen zijn, worden de betreffende ouders tijdig ingelicht. 

Pedagogische missie en visie 
Missie  
Het is onze missie om onze kinderen op te vangen in een huiselijke en veilige omgeving waarin we 
met de kinderen de natuur beleven en de maatschappij ontdekken. 
 
Visie  
Onze huiselijkheid en geborgenheid willen we realiseren door middel van vaste gezichten van de 
leidsters op vaste dagen en een huiselijke omgeving.  
De begeleiding van de kinderen gebeurt door leidsters met diverse opleidingen op pedagogisch 
gebied, waardoor we gespecialiseerd zijn op verschillende vlakken zoals opvoeding, onderwijs en 
zorg.  



In onze opvang proberen wij zo veel mogelijk aan te sluiten bij wat de ouders door hun werk nodig 
hebben aan opvang, hiermee rekening houdend met de rust en regelmaat voor de kinderen. 
We willen de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling, hen de natuur laten beleven en door middel 
van uitstapjes die gericht zijn op de maatschappij om hen heen.  
Onze identiteit geven we vorm door de christelijke normen en waarden die we uitdragen en onze 
open houding naar iedereen.  
 
Kernwaarden 
Onze kernwaarden zijn: Natuurlijk, ontdekken, identiteit en huiselijkheid.  
 
Natuurlijk:  

 We gaan iedere dag met de kinderen naar buiten.  
 We maken gebruik van de natuur in ons spel, zoals een modderkeuken en/of tipi-takkentent 
 Onze voeding is suikerbewust, zonder toegevoegde suikers 
 We maken o.a. gebruik van gerecyclede of gebruikte materialen 

 We brengen kinderen in contact met de levenscyclus van planten en dieren 

 We ondernemen uitstapjes naar park, bos, strand en andere plaatsen in de natuur.  
 We scheiden ons afval 

 
Ontdekken: 

 De kinderen ontdekken door samenspel hun sociale vaardigheden 

 We bieden de kinderen handvatten om hun motorische, zintuiglijke, creatieve en cognitieve 
vaardigheden te ontdekken  

 We ontdekken de omgeving door middel van uitstapjes 

 We werken samen met diverse maatschappelijke instanties om kinderen zo in contact te 
brengen met de maatschappij om hen heen. Dit zijn verzorgingstehuizen, bibliotheek, 
scholen, musea e.d. 

 
Identiteit 

 Wij geven vorm aan de christelijke identiteit door gebedjes, boeken en verhalen  
 We geven onze kinderen de christelijke normen en waarden door 
 We staan open voor iedereen! 

 
Huiselijkheid 

 De groepen zijn huiselijk ingericht 
 We sluiten aan bij de ontwikkeling die kinderen doormaken 

 

Thematisch werken op de BSO 

Om de activiteiten op de BSO aan te laten sluiten bij de interesses en behoeftes van jongens en 

meisjes in de verschillende leeftijdscategorieën, wordt er gewerkt met vier ankers: Sport & Spel, 

Kunst & Cultuur, Techniek en Natuur. Bij het anker natuur wordt de kinderen iets meegegeven over 

maatschappelijke betrokkenheid, zorg voor alles om je heen en duurzaamheid. Met het anker 

techniek wordt de wereld van de jonge nieuwsgierige onderzoekers verrijkt. Het anker sport & spel 

bevat een binnen- en buitenaanbod en individuele sporten en teamsporten. Het anker kunst & 

cultuur wordt aangeboden om de brede creatieve ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en om 

talent te ontwikkelen. 

Oudere kinderen wordt de gelegenheid gegeven op de BSO huiswerkopdrachten te doen. Voor zover 

mogelijk biedt de pedagogisch medewerker begeleiding. 

 



Aanmelding 

 Inschrijven voor de opvang doet u via de website van de Maneblussertjes: 

www.maneblussertjes.nl (zie inschrijfformulieren) 

 Aanmelden voor de BSO kan tot uiterlijk de donderdag van tevoren via KOVnet 

(app.kovnet.nl). KOVnet is het administratieprogramma dat we op de BSO gebruiken. Alle 

ouders ontvangen hier een inlog voor na inschrijving. Mocht er last minute een keer opvang 

nodig zijn kan er telefonisch overlegt worden over de mogelijkheden, door te bellen naar: 

0118 – 436181. 

 Duidelijk de opvangtijden vermelden. 

 Afmelden kan via hetzelfde systeem tot uiterlijk 1 dag van tevoren. 

 Opgave voor vakanties dienen uiterlijk 2 weken voor de aanvang van een vakantie plaats te 

vinden. Op basis van deze gegevens wordt het aantal leidsters geregeld. 

 Opvang is pas na acceptatie gegarandeerd (hiervan ontvangt u een bevestiging per mail). 

 Opvang in de schoolvakanties is alleen mogelijk wanneer er minimaal 3 kinderen zijn 

aangemeld. Wanneer er minder dan 3 kinderen zijn, worden de betreffende ouders tijdig 

ingelicht. 

 In de vakanties en tijdens studiedagen moeten de kinderen hun boterham(men) voor tussen 

de middag mee te nemen. Voor drinken, fruit en dergelijke wordt gezorgd. 

 Voorwaarde: de opvang betreft alleen de tijden waarop beide ouders/verzorgers werken! 

Brengen en halen buitenschoolse opvang 

Kinderen uit groep 1 en 2 worden bij de klas opgehaald. De kinderen uit groep 3 t/m 8 komen 

zelfstandig naar het BSO lokaal. 

Eten en drinken 

Tijdens de BSO-tijd bieden we de kinderen: 

- vers fruit 

- drinken (water, thee of siroop zonder toegevoegde suikers (coolbear) 

- koekjes (bewust gezondere variant), tussendoortjes als groentes of crackers 

- glutenvrije producten voor kinderen met een indicatie voor een glutenvrij dieet. 

Bij zonnig weer worden de kinderen ingesmeerd met zonnebrandcrème. 

Wijzigingen doorgeven 

Wijzigingen in de opvang kunnen doorgegeven worden via KOVnet (app.kovnet.nl) tot uiterlijk de 

donderdag van tevoren. Afmeldingen kunnen doorgegeven worden tot uiterlijk 18.00 uur de dag 

voorafgaand aan de opvang. 

Wanneer u de opvang wilt stopzetten, kunt u dit mailen naar administratie@maneblussertjes.nl. 

Webite 

Op www.cbswegwijzer.nl vindt u informatie over de buitenschoolse opvang bij de Wegwijzer. Wilt u 

meer informatie over de Maneblussertjes en hun visie, kijk dan op www.maneblussertjes.nl. 

Correspondentie 

Correspondentie sturen we zoveel mogelijk per e-mail. Wijziging van uw gegevens kunt u in KOVnet 

(app.kovnet.nl) zelf doorvoeren. Wanneer u iets wilt doorgeven aan de groepsleidsters, wat niet met 

het aanvragen of wijzigen van gegevens of de opvang te maken heeft, kunt u contact opnemen via de 

mail: kinderopvangwegwijzer@primas-scholengroep.nl. 

http://www.maneblussertjes.nl/
http://www.cbswegwijzer.nl/
http://www.maneblussertjes.nl/
mailto:kinderopvangwegwijzer@primas-scholengroep.nl


Klachten 

Het uiten van klachten kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de opvang. We willen 

graag weten wat er leeft en hoe de opvang beter kan. Klachten kunnen in eerste instantie opgelost 

worden met de persoon om wie het gaat. De betreffende situatie kan met de medewerkster en / of 

coördinator worden besproken. Wanneer dit niet leidt tot een bevredigende oplossing verwijzen we 

u naar www.maneblussertjes.nl voor onze volledige klachtenregeling. 

 

Zo verloopt de dag op de BSO 

Als de kinderen van school naar de BSO komen, hangen ze hun jas op, gaan ze naar de wc en wassen 

de handen. Als iedereen aanwezig is gaan we met zijn allen aan tafel en bieden we iets te drinken 

aan. Het moment aan tafel is een rustmoment voor de kinderen. De kinderen kunnen even bijkomen 

van hun schooldag en ervaringen of verhalen uitwisselen. Dit moment is er tevens de mogelijkheid 

om dingen door te spreken. Dan wordt er fruit uitgedeeld en na het eten en drinken kunnen de 

kinderen zelf kiezen met wat ze willen spelen. De pedagogisch medewerker vraagt aan alle kinderen 

hun wensen. Iedereen is vrij in de spelkeuze en heeft individuele behoeften. De pedagogisch 

medewerker houdt hier rekening mee. Soms bieden wij groepsactiviteiten aan die bijvoorbeeld met 

een thema te maken hebben. Ook hierin zijn de kinderen vrij om te beslissen of zij daaraan mee 

willen doen of niet. Dit is goed voor het stimuleren van samenspel. Als wij zien dat een kind moeite 

heeft met kiezen, zullen wij hem of haar daarbij helpen. We hebben oog voor elkaar. Er zal bij de 

oudere kinderen nagevraagd worden of er nog iemand huiswerk wil maken. Dit is alleen uit eigen 

keuze en nooit een verplichting onder BSO-tijd, ook niet op verzoek van de ouders. 

Als de kinderen hun spelkeuze hebben gemaakt, gaan zij lekker aan de slag. Het materiaal op onze 

BSO is toegespitst op alle leeftijden, zodat er voor iedereen iets te vinden is. De BSO-ruimte is 

kindvriendelijk ingericht. De kinderen zijn vertrouwd met de ruimte en weten alle materialen te 

vinden. We kunnen samen aan tafel spelen, of lekker rustig in een hoek en natuurlijk kunnen we ook 

lekker uitrusten op de bank. Rond 16:30u eten we een crackertje, tomaatjes, kaas, komkommer etc.  

en drinken we wat. Vanaf 16:30u worden de eerste kinderen weer opgehaald. De pedagogisch 

medewerkers hebben een kort gesprek met de ouders hoe het met hun kind is gegaan deze dag. De 

kinderen ruimen dan hun speelgoed op en nemen hun persoonlijke eigendommen mee naar huis. 

Ieder kind leert dat het verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen spullen. Bij het ophalen dragen de 

ouders weer de verantwoordelijkheid van het kind.  

 

http://www.maneblussertjes.nl/

