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1. Inleiding 
In dit pedagogisch werkplan vind je aanvullende informatie over onze BSO-locatie op de 
Nieuwegracht 30. Dit pedagogisch werkplan vormt een geheel met het Pedagogisch 
Beleid en het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid van ‘t Olefantje. 

 

2. Praktische informatie 

2.1 Openingstijden 
De BSO is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00 uur tot 
18.30 uur en op vrijdag van 12.00 of 14.00 uur* tot 18.30 uur. Tevens zijn wij in alle 
schoolvakanties en op de vrije dagen en studiedagen van de scholen, hele dagen open 
(van 08.15 tot 18.30 uur) met uitzondering van nationale feestdagen, 5 mei en de dag 
na Hemelvaart. Op deze dagen zijn wij gesloten. Op onze website vinden jullie meer 
informatie over de vakanties en de studiedagen van school. 

*De openingstijd op vrijdag is afhankelijk van de bezetting. Als wij kinderen hebben van 
Agatha Snellen School openen wij om 12.00 uur.  

2.2 Scholen 
Bij onze BSO plaatsen wij kinderen van OBS Pieterskerkhof, Agatha Snellen School en 
Basisschool De Odyssee. 

2.3 Ophalen van School 
Wij halen de kinderen lopend of met de bakfiets op bij onze scholen. Hierbij zorgen wij 
voor voldoende begeleiding. In ons protocol “ophalen van school” staat omschreven hoe 
het ophalen precies geregeld is. 

 

3. Groepsinformatie 

3.1 Stamgroepen 
Op de locatie van de Nieuwegracht 30 heeft BSO 't Olefantje ruimte voor twee 
stamgroepen; Een stamgroep van maximaal 22 kinderen en een stamgroep van 
maximaal 10 kinderen. Op dit moment heeft BSO 't Olefantje op de Locatie Nieuwegracht 
30 één stamgroep van maximaal 22 kinderen!  

Op onze stamgroepen worden kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar opgevangen. Het 
aantal pedagogische medewerkers op de groepen is afhankelijk van de wettelijke 
beroepskracht-kind-ratio.  

3.2 Dagindeling 
De kinderen worden tijdens schoolweken natuurlijk opgehaald op school. We wandelen of 
fietsen dan met de kinderen naar de BSO-locatie. De kinderen van basisschool 
Pieterskerkhof komen rond 14.30 uur bij ’t Olefantje aan, de kinderen van de Agatha 
Snellen school komen ongeveer een uurtje later. De kinderen van Pieterskerkhof mogen 
tot die tijd even vrij spelen of kletsen, net waar ze zin in hebben. 



										

Wanneer de kinderen aanwezig zijn op de BSO, gaan we met de kinderen aan tafel om 
wat te drinken en fruit te eten. 

Na het tafelmoment helpen de kinderen met opruimen. Daarna, rond 15.45 uur, wordt er 
dagelijks een leuke activiteit rondom ons maandelijkse thema aangeboden. Deze 
activiteiten duren gemiddeld een uur. Maar natuurlijk geldt: alles mag en niks moet, dus 
wanneer de kinderen liever hun eigen activiteit uitkiezen is dat ook prima! 

Rond 16.45 uur gaan we nog een keer met z'n allen aan tafel. De kinderen krijgen weer 
wat te drinken en de leidsters hebben dan groente (rauwkost) klaargemaakt. Dit is 
natuurlijk een ideaal moment om de dag even met elkaar door te nemen. 

Vanaf 17.00 uur kunnen de kinderen opgehaald worden. Wanneer we een activiteit 
organiseren buiten de BSO-locatie, zorgen we ervoor, dat we om 17.00 uur altijd weer 
terug zijn op de BSO.  

3.3 Studiedagen en vakanties 
Tijdens de schoolvakanties en op studiedagen zal het programma er natuurlijk anders 
uitzien. We hebben voor deze dagen een speciaal vakantie programma. De kinderen 
kunnen dan tussen 08.15 en 09.30 uur gebracht worden. Daarna zal ons programma 
starten. Deze dagprogramma’s variëren en bevatten diverse activiteiten. Deze 
programma's worden voorafgaand aan de vakanties samengesteld. Ouders worden 
hierover van tevoren tevens per mail ingelicht. Ook op deze dagen kunnen de kinderen 
vanaf 17.00 uur opgehaald worden. 

 


