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Welkom
Bambino heet u van harte welkom bij Koters&Ko, Buitenschoolse opvang (Bso) de Speelkamer.
In deze groepsbijlage vindt u extra informatie over deze locatie, aanvullend op ons pedagogisch
beleidsplan. De medewerkers van de Bso worden aangestuurd door manager kinderopvang Marijke
Elissen. Zij is te bereiken op: 06-11 39 74 93.

Openingstijden
Bso de Speelkamer is het hele jaar geopend van maandag t/m vrijdag van einde schooltijd tot 18.30 uur
en in vakanties en tijdens studiedagen van 7.30-18.30 uur. Bambino is gesloten op nationale
feestdagen.

Contactgegevens
Bambino Koters&Ko, de Speelkamer - Buitenschoolse opvang (4-12 jaar)
Gevestigd in EBS Online
Jasonstraat 1
5631 JB Eindhoven
Telefoonnummer: 06-34927875
LRKP nummer (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen): 228375356.

Locatie
De Bso groep 1 van Koters&Ko bestaat uit een groepsruimte van 54m2. De groepsruimte is een
gedeelde ruimte met peuterspeelzaal ’t Opstapje die in de schoolweken tot 14:30 uur gebruikt maakt
van de ruimte. De royale groepsruimte is ingericht met verschillende hoeken zoals een zithoek, eethoek
en spelletjeshoek. In de gang bevinden zich toiletten en een wastafel op kindhoogte. Vanuit de
groepsruimte is er toegang tot de ruime buitenruimte van 1732m2. De buitenruimte is volledig omheind
en voorzien van twee grote speeltoestellen, een zandbak, rekstokken, tafeltennistafels en een
basketbalnet. Ook is er een boshoek met boomstammen, houtsnippers op de grond, struiken en een
boom. Bergruimte bevindt zich in de groepsruimte. Gedeelten van het plein zijn door bomen voorzien
van schaduw.
De BSO groep 2 heeft Schakelklas (52m2) en bijbehorende gang (53m2) als royale speelruimte
permanent tot de beschikking. In de klas is een keukenblok met water aanwezig. We maken gebruik
van de aanwezige stoelen en tafels. In de gang staan tafels en krukken voor spel en knutselen. Zij
maken gebruik van de toiletten bij de D-bouw. Als buitenruimte gebruikt deze groep dezelfde ruimte als
BSO groep 1.

Brengen en halen
De tijden voor het brengen en halen van uw kind zijn als volgt:
1.1. 07.30 - 09.30 uur
1.3. 16.00 - 18.30 uur

1.2. Brengen (tijdens schoolvakanties en studiedagen)
1.4. Halen

Tijdens een moment van overdracht horen medewerkers graag hoe het met uw kind gaat en vertellen
we hoe de (mid)dag is geweest.

Opvang tijdens studiedagen
Bambino is geopend op reguliere schooltijden en biedt buitenschoolse opvang tijdens de vastgestelde
basisschoolvakanties. Het komt voor dat onze SPIL partner EBS Online tijdens de schoolweken een
aantal dagen gesloten is in verband met een studiedag. Bambino biedt ook op deze dagen
buitenschoolse opvang. Wanneer uw kind in de loop van het jaar op de Bso komt, dan kunt u navraag
doen over deze dagen bij de medewerkers van de groep en kunt u afspraken maken over de opvang
op deze dagen. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht op dezelfde manier als bij extra
dagdelen opvang. Het is wel raadzaam om tijdig opvang voor deze studiedagen aan te vragen, omdat
personele roosters mogelijk zullen moeten worden aangepast.
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Stamgroep
Uw kind wordt opgevangen in één van de twee stamgroepen van de Bso. BSO groep 1 bestaat uit
maximaal 15 kinderen van 4-9 jaar. In BSO groep 2 worden maximaal 20 kinderen van 7-12 jaar
opgevangen. Afhankelijk van de groepsgrootte zullen er één of twee pedagogisch medewerkers
aanwezig zijn. Op sommige dagen kan er een stagiaire aanwezig zijn op de groep. Op woensdag
worden beide groepen samen gevoegd.
Ieder kind verblijft in een eigen vast stamgroep met eigen pedagogisch medewerkers. Wel werken we
met een open deuren beleid. Dat betekent dat na de start in eigen groep de kinderen gezamenlijk buiten
kunnen spelen of, met toestemming van een leidster, met een vriendje of vriendinnetje in een andere
groep mogen spelen. Kinderen kunnen de groep verlaten voor een activiteit of feestje op de
dagopvanggroep. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van vertrouwde medewerkers.
Onze pedagogisch medewerkers hebben oog voor het welzijn van uw kind en observeren of uw kind
zich op zijn gemak voelt bij de activiteiten buiten de eigen stamgroep.
Als er weinig kinderen zijn op de locatie worden Bso en dagopvang incidenteel samengevoegd,
bijvoorbeeld in vakanties of aan het einde van de middag. Kinderen hebben dan voldoende
speelmaatjes en er staan twee medewerkers op de groep. Bij samenvoegen wordt er gezorgd voor een
dagprogramma dat past bij beide groepen. Er is voldoende spelmateriaal dat geschikt is voor alle
kinderen. Bij het uitvoeren van activiteiten houden we rekening met leeftijd en groepssamenstelling.
Indien groepen worden samengevoegd, is het te allen tijde ons streven dat zij begeleid worden door
een voor hun vertrouwde (vaste) groepsmedewerker.
Het kan voorkomen dat een kind incidenteel opgevangen wordt in een andere stamgroep. Dit gebeurt
wanneer ouders een ruilaanvraag doen of een aanvraag voor extra opvang, maar we het kind niet op
de gevraagde datum in de eigen stamgroep kunnen plaatsen. Ouders moeten in dit geval een
toestemmingsformulier ‘plaatsing afwijkende stamgroep’ tekenen.

Dagindeling
Op de groepen werken we met een vast ritme.
Schoolweken
Tijd
14.30-16.00 uur
16.00-17.00
16.00-18.30

Activiteit
Kring met zingen, gebed, Bijbelverhaal
Drinken, fruit en groente
Activiteit of vrij spel buiten of binnen
Kinderen worden opgehaald

Vakantie/ studiedag
Tijd
7.30-9.30
9.30-10.00
10.00-12.00
12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.30
15.30-18.00
16.00-18.30

Activiteit
Kinderen worden gebracht
Kring met zingen, gebed,
Drinken en fruit
Activiteit of uitstapje
Lunch
Activiteit of uitstapje
Kring met groente en water
Activiteit of vrij spel
Kinderen worden opgehaald

Bijbelverhaal

Vervoer
Kinderen worden lopend van school opgehaald indien mogelijk. Voor de planning is het van groot belang
dat tijdig wordt doorgegeven wanneer kinderen niet hoeven te worden opgehaald van school. We vragen
u dit door te geven aan de medewerker van de locatie waar uw kind opgevangen wordt, tot uiterlijk een
uur voor tijd.
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Samenwerking
Bambino vormt samen met EBS Online een SPILcentrum. Dit is een educatief centrum dat de
pedagogische infrastructuur van 0-12 jarigen wil versterken. Er wordt wijkgericht gewerkt aan het bieden
van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de wijk. Bambino werkt intensief samen met
EBS Online om dit te realiseren.
Bambino participeert in het netwerk van organisaties in Eindhoven. Deelnemende organisaties zijn
onder andere Zuidzorg, WIJeindhoven en Veilig Thuis Zuidoost Brabant. Dit netwerk werkt samen met
onder andere huisartsen, verloskundigen, kraamzorg, leerkrachten en docenten, jongerenwerkers en
pedagogisch medewerkers in peuterspeelzalen, kinderopvang en buitenschoolse opvang.
Soms zijn er zorgen over een kind en/of gezin. Bambino hanteert dan de volgende werkwijze:
1. Medewerkers observeren een kind en stellen vast wat de zorgbehoefte is. Gedurende de dag
spelen medewerkers in op deze behoefte, bijvoorbeeld tijdens een activiteit.
2. Indien nodig wordt er een plan opgesteld waarin een periode wordt gewerkt aan vastgestelde
doelen.
3. Als de zorgen er na deze periode nog steeds zijn, kan een kind worden ingebracht bij het SPILoverleg. Bij dit overleg zijn aanwezig: Bambino, intern begeleider, EBS Online,
Jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk. Vanuit het kindcentrum-overleg kan
het advies voortkomen dat ouders zich aanmelden bij WIJ-Eindhoven.
Ouders worden altijd betrokken bij de zorg rondom hun kind en moeten toestemming geven voor het
bespreken van hun kind bij een SPIL-overleg.

Activiteiten
Kinderen die naar de Bso komen, laten wij zoveel mogelijk vrij om te spelen wat zij willen. Ze ‘moeten’
al zoveel de hele dag op school. We willen de kinderen helpen om de tijd op de Bso naar hun eigen
wensen en voorkeuren door te brengen.
De ruimte en het spelmateriaal is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Er worden wekelijks
verschillende activiteiten aangeboden waaraan kinderen kunnen deelnemen: koken/bakken,
drama/spel, knutselen en sportactiviteiten.
Elke vakantie heeft een thema dat dagelijks terugkomt in de activiteiten. Door een vakantiebrief wordt u
geïnformeerd over het programma. Kinderen worden betrokken bij de samenstelling van het thema en
de activiteiten.
Kinderen worden gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te handelen en daardoor ook het
zelfvertrouwen te ontwikkelen, door te oefenen met verantwoordelijkheid, veilig gedrag en
zelfredzaamheid. Met het zelfstandigheidsformulier vragen wij schriftelijke toestemming aan
ouders/verzorgers voor enkele activiteiten die een kind vanaf 7 jaar zelfstandig mag ondernemen.

Uitstapjes
In de schoolvakanties en op studiedagen worden er uitstapjes georganiseerd voor de kinderen. De ene
keer is dit in de buurt van de Bso zoals naar een park of een speeltuin. Een andere keer is een uitstapje
verder weg (strand, bos). Bij uitstapjes houden wij rekening met de groepsgrootte. Er worden nooit
uitstapjes gedaan met een groep groter dan 30 kinderen. Voor het maken van een uitstapje zijn
werkinstructies opgesteld waar medewerkers zich aan dienen te houden.
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Vierogenbeleid
Het beleid dat wij hanteren bij het vierogenprincipe staat beschreven in het algemeen pedagogisch
beleid van Bambino. Dit beleid is met name bedoeld voor dagopvanggroepen. Wij streven ernaar dit
beleid in grote lijnen ook te toe te passen op de BSO. Omdat de BSO van Koters&Ko gesitueerd is in
EBS Online zijn enkele aanvullende beleidsregels opgesteld voor deze locatie:
•

•

Met EBS Online is afgesproken dat het personeel van de basisschool bijdraagt aan het
vierogenbeleid tijdens de schoolweken. Coördinatoren, kantoormedewerkers en leerkrachten
kunnen onaangekondigd de groepen bezoeken. Er zijn doorkijkmogelijkheden in de lokalen en
er is een open aanspreekcultuur die er is.
Tijdens vakantieweken is de basisschool gesloten. Wij streven ernaar om ook dan minimaal
twee pedagogisch medewerkers in te zetten op de locatie. Bij uitzonderlijke situaties waarop
slechts één pedagogisch medewerker in het kindcentrum aanwezig is, is pedagogisch
medewerker als achterwacht beschikbaar (zie algemeen pedagogisch beleidsplan voor de
achterwachtregeling).
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Beroepskracht-kind-ratio
Bambino roostert medewerkers in volgens de geldende beroepskracht-kindratio (BKR). Per dag kan er
maximaal drie uur worden afgeweken van de BKR.
Op de volgende momenten wordt er wel afgeweken van de BKR:
•
•
•

07.30 – 08.15 uur (tijdens schoolvakanties en studiedagen)
12.30 – 14.00 uur (tijdens schoolvakanties en studiedagen)
18.00 – 18.30 uur (tijdens schoolweken, schoolvakanties en studiedagen)

Op de volgende momenten wordt er niet afgeweken van de BKR:
•
•

08.15 – 12.30 uur
14.00 – 18.00 uur
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