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1. Missie 
Een sociaal en fysiek veilige en plezierige omgeving 
creëren waar kinderen kunnen ontwikkelen en   
ontspannen. Een plek waar ze hun talent  kunnen 
ontplooien en waar ze een prettige sfeer ervaren. 

2. Brengen en halen 
Breng- en haaltijden 
Bij aanmelding geeft u door op welke dagen u 
welke vorm van opvang wenst (voorschools en/of 
naschools). In de ochtend kunnen de kinderen 
vanaf 7.00 uur gebracht worden op KDV ’t Klimrek. 
Om 8:15 uur brengt een pedagogisch medewerker 
de kinderen naar school. De jongste kinderen 
worden door de pedagogisch medewerker in de 
klas gebracht. Bij het uitgaan van school staan de 
pedagogisch medewerkers in een blauw T-shirt of 
rode bodywarmer de kinderen op te wachten. Om 
14:00 uur worden de kinderen van Daltonschool 
Corlaer opgehaald door een pedagogisch 
medewerker en gaan samen naar BSO ’t Klimrek 
locatie Ichthusschool. Om 15:00 uur en om 15:15 
uur sluiten de kinderen van de Ichthusschool en de 
andere scholen aan. De eindtijd van ophalen is 
altijd 18:30 uur. 
 
Afmelden 
Wanneer een kind niet kan komen wegens ziekte 
of een andere reden, wordt u vriendelijk verzocht 
dit ruim voor het einde van de schooldag aan ons 
door te geven.  
 
Ophaalbevoegdheid 
Als het kind door iemand anders wordt gehaald 
dan de ouder, dient dit vooraf mondeling dan wel 
schriftelijk aan de pedagogisch medewerker te 
worden gemeld. Een kind wordt nooit aan een 
voor ons onbekend iemand meegegeven. 
 
Zelfstandig 
Kinderen mogen zelfstandig van school naar de 
BSO lopen. Hiervoor moet door de ouders vooraf 
een formulier worden ondertekend. 
 
Parkeerterrein 
Op het parkeerterrein is het in verband met de 
veiligheid aanbevolen uw kind onder begeleiding 
mee te nemen. 
Het gedeelte van het trottoir achter de paaltjes is 
voor voetgangers. 

3. Bereikbaarheid 
In verband met calamiteiten, is het noodzakelijk 
dat ouder(s) telefonisch bereikbaar zijn op de 
dagen dat hun kind bij de BSO is.  
Ouder(s) dienen een reserveadres/noodadres op 
te geven, voor het geval dat ze niet bereikbaar zijn. 
Ouder(s) kunnen de BSO telefonisch bereiken: 06-
10793070.  
Voor algemene vragen of vragen over de planning 
kunt u bellen naar:033-2470750. 

4. Entreeruimte 
De BSO locatie Ichthusschool is voor ouders 
bereikbaar via het schoolplein van de 
Ichthusschool. De entree is de meest linkse deur 
van het schoolgebouw. Ouders melden zich bij de 
pedagogisch medewerker en na een mondelinge 
overdracht kunnen zij hun kind mee naar huis 
nemen. 
De persoonlijke spullen van de kinderen worden 
opgeborgen in de zelf meegenomen schooltassen 
en de jassen worden door de kinderen zelf 
opgehangen. 

5. Mentorschap 
Bij het creëren van een veilige omgeving met 
persoonlijke aandacht voor ieder kind, speelt het 
mentorschap een rol. De kinderen krijgen bij hun 
start op BSO ‘t Klimrek een mentor toegewezen. 
Deze toewijzing wordt met de intake meegedeeld 
aan de ouders.  
Als kinderen vanuit kinderdagverblijf ’t Klimrek 
naar de BSO gaan, zal de mentor van het 
kinderdagverblijf een overdracht doen aan de BSO-
mentor. 
De mentor is met het oog op een betere 
signaleringsfunctie degene die binnen de groep 
verantwoordelijk is voor het volgen van de 
ontwikkeling van de aan hen toevertrouwde 
kinderen. 

6. Maximaal drie uur per dag afwijken 
van de BKR 

Bij BSO ’t Klimrek mogen ten hoogste drie uur per 
dag , niet aaneengesloten, minder 
beroepskrachten worden ingezet dan vereist 
vanuit de wet kinderopvang. Dit mag alleen aan 
het begin, tijdens de pauzetijd en aan het einde 
van de dag. 
Bij BSO ‘t klimrek wordt tijdens de schoolweken 
maximaal 1 uur per dag afgeweken van de BKR, dat 
kan zijn tussen 14.00 en 15.00 uur of tussen 17:30 
uur en 18:30 uur. 
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Tijdens de vakantie kan hier een uur bijkomen. Dan 
kan er worden afgeweken tijdens de pauzetijden 
van de medewerkers. De pauzetijden zijn van 
13:00 - 14:00 uur. 

7. Speelruimte 
De beroepskrachten en kinderen hebben de 
beschikking over een voormalig klaslokaal, techko-
lokaal (techniek en koken), een speellokaal en een 
aula. Alleen de groepsruimte in het voormalige 
klaslokaal is permanent ingericht voor de kinderen 
van de buitenschoolse opvang. 

- De kinderen hebben altijd keuze uit 
verschillende activiteiten en als kinderen zelf 
ideeën hebben wordt dat door de 
pedagogisch medewerker aangemoedigd. 
Willen ze daarna iets anders doen dat moet 
het gebruikte materiaal eerst opgeruimd 
worden. 

- De pedagogisch medewerker ruimt samen 
met de kinderen aan het einde van de dag het 
speelgoed en de gebruikte materialen op. 

- Het binnenspeelgoed wordt niet mee naar 
buiten genomen. 

- Knutsel- en overige handenarbeid activiteiten 
worden aan tafel in het BSO lokaal of hal van 
de school gehouden. 

- Kinderen kunnen ook in de hal van de school 
spelen. 

- De vloer van het BSO lokaal wordt elke dag 
gereinigd door te vegen. 

- De overige schoonmaakobjecten worden 
wekelijks gereinigd. 

8. Sanitaire ruimte 
De kinderen van de BSO kunnen van het toilet in 
de hal gebruik maken. De kinderen worden na een 
toiletbeurt herinnerd aan doorspoelen en handen 
wassen. 
De toiletten worden dagelijks gereinigd. 
Handen wassen na een knutsel- of andere 
handenarbeid activiteit gebeurt bij het keukentje 
in het BSO lokaal. 

9. Buitenspeelruimte 
De pedagogisch medewerkers ruimen samen met 
de kinderen het speelgoed op. 
De kinderen mogen op het schoolplein spelen. 
De pedagogisch medewerkers smeren de kinderen 
bij zonnig weer regelmatig in met 
zonnebrandcrème of assisteren bij het zelf 
insmeren van de kinderen. Bij een sterke zon 
wordt er binnen gespeeld. 

10. Mobiliteit in en om het gebouw 
Kinderen mogen onder begeleiding van voldoende 
pedagogisch medewerkers ook buiten het terrein 
van de Ichthusschool spelen en/of wandelen. 
Mocht er een uitstapje buiten de deur 
plaatsvinden waarbij vervoer nodig is dan moet er 
vooraf toestemming gegeven worden door de 
ouders. De pedagogisch  medewerkers geven het 
goede voorbeeld bij uitstapjes buiten de deur, te 
denken valt aan het naleven van de verkeersregels. 

11. Buitenschoolse opvang voor 
schooltijd (VSO) en op rustige dagen 
of momenten 

De voorschoolse opvang start dagelijks om 7:30 
uur en vindt plaats in het achterste gedeelte van 
de rode peutergroep. De kinderen krijgen 
passende activiteiten aangeboden en worden om 
8:15 uur naar school gebracht. 
Bij minder dan drie kinderen in de buitenschoolse 
opvang worden de kinderen opgenomen binnen 
kinderdagverblijf ’t Klimrek. Er wordt uiteraard een 
passende activiteit aangeboden aan de kinderen 
van de buitenschoolse opvang. Ook wordt er 
gekeken naar leeftijd en groepssamenstellingen. 

12.  Groepssamenstelling 
Per dag is er plaats voor 24 kinderen. Er is één 
basisgroep die uit maximaal 20 kinderen van 4-12 
jaar bestaat. Vanaf 10 kinderen worden de 
kinderen opgevangen door twee of meer 
pedagogisch medewerkers. Er is één pedagogisch 
medewerker op 10 kinderen.  
Bij 21 kinderen of meer worden er twee separate  
stamgroepen (één groep in het BSO-lokaal en één 
groep in de hal) gecreëerd. Wij differentiëren dan 
op leeftijd, de leeftijdsgroep van 4-8 jaar en de 
leeftijdsgroep van 8-12 jaar.  

13.  Gedragsregels bij de BSO 
 

 Wij gaan respectvol met elkaar om. 

 Wij accepteren geen enkele vorm van 
discriminatie. 

 Wij accepteren geen enkele vorm van 
pesten. 

 Er mag niet worden geschreeuwd of 
gescholden. 

 We accepteren iedereen, wij gaan hierbij 
uit van een positieve benadering. 

 Er mag niet gesprongen worden op 
stoelen of banken.  
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 De tafel is geen zitplaats.  

 Er mag niet gerend worden binnen, 
behalve bij een activiteit.  

 Puzzels worden aan tafel gemaakt. 

 Stiften, scharen en speelgoed met kleine 
materialen worden aan tafel gebruikt 
onder toezicht.  

 Kinderen komen niet zonder toestemming 
van een pedagogisch medewerker in het 
volwassenen sanitair en keuken.  

 Er wordt niet gegooid of gebotst. 

 We eten aan tafel en wij wachten tot 
iedereen klaar is of wanneer de 
pedagogisch medewerker aangeeft dat je 
van tafel mag. 

 Handen wassen voor het eten en na het 
toiletbezoek. 

 Voorzichtig zijn met de spullen van andere 
kinderen en van de BSO. 

 Elkaar begroeten als je binnenkomt en 
even gedag zeggen als je weggaat. 

14.  Eten en drinken 
Als de kinderen uit school komen, krijgen ze thee, 
water of limonade met een half stuk fruit. De 
kinderen kunnen kiezen uit banaan, appel, peer of 
komkommer. Om 16:30 uur krijgen de kinderen 
nog wat drinken en een koekje. Op vrijdag krijgen 
de kinderen die om 12:00 uur uit school zijn  
opgehaald  een lunch. ‘t Klimrek verzorgt deze 
lunch. Kinderen worden gestimuleerd met de  
zelfstandigheidbevordering. Ze  smeren en snijden 
zoveel mogelijk zelf hun boterhammen. 

15.  Persoonlijke eigendommen 
Spullen die de kinderen bij zich hebben stoppen zij 
of wij in de tas. Ook post vanuit de groep wordt 
uitgedeeld en in de tassen gestopt. Post vanuit 
kantoor wordt via de mail verstuurd. Jassen en 
tassen worden bij elkaar aan de kapstok gehangen.  
Tassen van medewerkers mogen niet open en 
bloot op de groep staan. De tassen staan in een 
afgesloten kast. Op de groep mogen de 
pedagogische medewerkers geen persoonlijke 
mobiele telefoon gebruiken, behalve de mobiele 
telefoon van de BSO. 

16.  Overdracht 
Wanneer u informatie over uw kind verstrekt, wilt 
u dit dan zowel aan de leerkracht als aan de  
pedagogisch medewerker melden? U mag er niet 
vanuit gaan dat het automatisch wordt 
doorgespeeld door de leerkracht of de 

pedagogisch medewerker aan de andere partij. 
Informatie over uw kind op de schooldag vanuit de 
leerkracht of buiten school vanuit de pedagogisch 
medewerker kunt u wel van zowel de leerkracht als 
de pedagogisch medewerker gemeld krijgen. 

17.  Traktaties 
Als uw kind jarig is (geweest), is het uiteraard 
mogelijk om te trakteren. Wij vinden gezond eten 
en dus gezonde traktaties belangrijk. 

18.  Ruilen van dagen 
In plaats van extra dagen, zou het ook kunnen dat 
u dagen wilt ruilen. Voor het aanvragen van een 
ruildag kunt u via de mail contact opnemen met de 
medewerker planning of u kunt het formulier 
‘aanvraag incidentele en flexibele opvang’ invullen 
op onze website. Wij zullen proberen zo goed 
mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen, maar 
we kunnen alleen dagen ruilen als de kwaliteit van 
de opvang niet in het geding komt. Daarbij wordt 
onder andere rekening gehouden met de bezetting 
op de groep. Incidenteel ruilen van dagen kan 
alleen binnen dezelfde kalendermaand. 

19.  Ziekte 
Kinderen met hoge koorts (hoger dan 39,0 graden) 
en kinderen met een besmettelijke (kinder-)ziekte 
kunnen de BSO niet bezoeken. 
Indien uw kind vanwege ziekte niet komt, vragen 
wij u dit zo spoedig mogelijk aan de BSO of aan 
kantoor te melden. Wanneer uw kind tijdens 
schooluren ziek wordt, verzoeken wij u dit aan ons 
door te geven. Er dient altijd iemand bereikbaar te 
zijn die uw kind kan komen ophalen, in geval het 
op school of tijdens zijn/haar verblijf bij de BSO 
ziek wordt. 
a. Onder ziekte wordt in ieder geval verstaan: een 

kind dat zich duidelijk vervelend voelt (passief 
is, extreem veel huilt), over pijn klaagt of een 
herkenbare ziekte heeft. 

b. Ouders zijn verplicht te melden als het kind lijdt 
aan een besmettelijke ziekte, zoals roodvonk, 
rode hond, meningitis, kinkhoest, mazelen, tbc, 
rs-virus, diarree, impetigo, vijfde ziekte. 

c. De pedagogisch medewerkers dienen geen 
koorts onderdrukkende middelen toe. 

d. Indien ouders wensen dat pedagogisch 
medewerkers medicijnen verstrekken, dient 
een overeenkomst ’toediening 
geneesmiddelen’ te worden ingevuld en 
ondertekend. 
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e. In noodgevallen kan het voorkomen dat de 
pedagogisch medewerkers onmiddellijk het 
alarmnummer van de ambulance bellen en pas 
daarna de ouders waarschuwen. 

20.  Roken 
Bij KDV en BSO ‘t Klimrek geldt een algeheel 
rookverbod, zowel voor binnen als buiten. 

21.  Externe activiteiten (scouting 
Nijkerk) 

Als de groepsgrootte en het weer het toelaat gaat 
de BSO spelen bij scouting Nijkerk. Dit doen wij om 
de natuur dichtbij te kunnen beleven en ervaren. 
Het scoutingterrein ligt op 7 minuten loopafstand. 
Dit  terrein is voorzien van een grote boerderij 
omgebouwd tot scoutinglocatie  en een 
buitenterrein  met veel bomen en een groot 
grasveld. 
 
Afspraken bij lopen naar….. 

- Alle kinderen trekken altijd een geel hesje aan. 

- We lopen over de stoep. 

- De kinderen lopen twee aan twee. 

- Eén pedagogisch medewerker vooraan en één 
pedagogisch medewerker achter in de groep 

- Kinderen wachten op het teken van één van de 
pedagogisch medewerkers voor oversteken. 

- Als de kinderen binnen zijn, wordt het hek dicht 
gedaan. 
 

Ophalen van de kinderen  

- Ouders zijn van de optie om te gaan spelen bij 
de scouting op de hoogte. De kinderen zijn daar 
tot 17:30 uur, daarna lopen we terug naar de 
BSO. U kunt uw kind dan ophalen bij BSO ’t 
Klimrek locatie Ichthusschool.   

- Wij adviseren u om ervoor te zorgen dat uw 
kind oude kleren bij zich heeft, dit i.v.m. 
buitenspelen.  Daarnaast is het verstandig om 
uw kind bij nat weer oudere schoenen of 
laarzen mee te geven. 

- Indien u uw kind ophaalt bij het scoutingterrein 
moet het hek bij de ingang van het terrein 
steeds goed gesloten worden. 

- Auto’s worden niet op het scoutingterrein 
toegestaan. Auto’s kunnen geparkeerd worden 
aan de zijkant van de weg in het gras. 

- Ouders moeten altijd melden wanneer zij met 
hun kind het terrein verlaten! 
 

Schoonmaak en hygiëne 

- De toiletten worden bij aankomst altijd eerst 
door ons gereinigd, ook worden dan gelijk 
schone handdoeken opgehangen. 

- De vloer in het scoutinggebouw wordt door ons 
geveegd. 
 

Afspraken bij de scouting 

- Als we naar de scouting gaan dan zijn we altijd 
met twee of meer pedagogisch medewerkers. 

- Er zijn met de kinderen duidelijke afspraken 
wat wel en wat niet mag bij het 
scoutingterrein.  

- We leren de kinderen respect voor de natuur te 
hebben. Geen takken of bladeren van de 
bomen af te halen. 

- Takken horen  buiten in het bos en zijn niet om 
binnen mee te spelen. 

 
Voorjaar en zomer 
Bij scouting geven de bomen ruimvoldoende 
schaduw. We letten er in het voorjaar en de zomer 
op dat de kinderen in de schaduw spelen. Ook 
worden de kinderen regelmatig met 
zonnebrandcrème ingesmeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


