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Pedagogisch werkplan 

BSO KWESTKIDS NAALDWIJK 

 

Bij stichting Kwest werken wij volgens ons actuele Pedagogisch Beleidsplan. 

Als aanvulling op dit Pedagogisch Beleidsplan werken wij met een locatie specifiek werkplan. In dit werkplan 

beschrijven wij afwijkingen op het Pedagogisch Beleidsplan. 

 

Basisgroepen 

BSO KwestKids Naaldwijk biedt op 8 locaties opvang aan kinderen van 4 tot zij de basisschool verlaten. 

• Locatie Druivenstraat voor de leeftijd 4-8 jaar bestaat uit twee basis groepen. Beide groepen bestaan uit 

maximaal 20 kinderen met, afhankelijk van de samenstelling van de groep, 1 of 2 pedagogisch 

medewerkers. Vanaf 8 jaar stromen de kinderen door naar KwestKids locatie Olympus. 
Mocht een kind ondanks het bereiken van de leeftijdsgrens van 8 jaar, gezien zijn of haar ontwikkeling, de 

overstap naar KwestKids locatie Olympus niet aankunnen, dan wordt  met de ouders, mentor en 

locatieverantwoordelijke besproken of het kind langer op KwestKids locatie Druivenstraat kan blijven. Dit 

besluit wordt vastgelegd in de “ toestemmingsverklaring verlenging basisgroep”. Deze verklaring wordt 

ondertekend door ouders. De verklaring is opvraagbaar door de GGD bij de locatieverantwoordelijke door. 

Het afwijken van de groepsleeftijd is altijd incidenteel. 

- Locatie Druivenstraat biedt op vrijdagmiddag ADV-opvang aan vanaf 11.45 tot uiterlijk 14.45 uur. Voor 

kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. In deze basisgroep verblijven maximaal 22 kinderen met, afhankelijk 

van de grootte en samenstelling van de groep, 1 of 2 pedagogisch medewerkers. Na 14.45 uur gaan de 

kinderen naar de eigen bso-locatie toe. 

 

• Locatie Diamant, Hoge Woerd voor de leeftijd 4-13 jaar bestaat uit 1 basisgroep. Deze groep bestaat uit 

maximaal 22 kinderen met, afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep, 1, 2 of 3 pedagogisch 

medewerkers. Deze groep biedt een passend naschools aanbod voor kinderen waarvoor het reguliere 

naschoolse aanbod niet voldoende is. Zie het eigen werkplan van locatie Diamant. 

 

• Locatie Montessori voor kinderen van 4-13 jaar. In de BSO verblijven maximaal 22 kinderen met, 

afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep, 1 of 2 pedagogisch medewerkers  

- Locatie Montessori biedt voorschoolse opvang aan tussen 07.30 en 08.30 uur. Er worden max. 22 kinderen 

met 2 pedagogisch medewerker opgevangen. 

 

• Locatie Regenboog voor kinderen van 4-13 jaar. In de BSO verblijven maximaal 20 kinderen met, 

afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep, 1 of 2 pedagogisch medewerkers 

- Locatie Regenboog biedt voorschoolse opvang aan tussen 07.30 en 08.30 uur. Er worden max. 20 kinderen 

met 2 pedagogisch medewerker opgevangen. 

 

• Locatie Rehoboth voor kinderen van 4-13 jaar. In de BSO verblijven maximaal 22 kinderen met, 

afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep, 1 of 2 pedagogisch medewerkers 

 

• Locatie Olympus voor kinderen van 8-13 jaar. De BSO bestaat uit 2 basisgroepen van maximaal 24 

kinderen met, afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep, 1 of 2 pedagogisch medewerkers. 

- Locatie Olympus is een fietslocatie. Kinderen tot 10 jaar fietsen onder leiding van een pedagogisch 

medewerkers met een fietsgroep van school naar de locatie. We streven er naar dat kinderen van 10 jaar en 

ouder zelfstandig fietsen van school naar de locatie.  

In overleg is het mogelijk dat kinderen tot 9 jaar met een taxibus van school naar de locatie worden 

gebracht. 

 

• Locatie Schiereiland voor kinderen van 4-13 jaar bestaat uit twee BSO groepen.  

- Eén BSO groep van maximaal 8 BSO-kinderen deelt de groepsruimte met peutergroep Hip ( 3+groep) van 

Kc KwestHome met maximaal 8 kinderen. Afhankelijk van de grootte en samenstelling van de totale groep 

worden de kinderen opgevangen door 1 of 2 pedagogisch medewerkers. 

- Een basisgroep van maximaal 20 kinderen met, afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep,    

1 of 2 pedagogisch medewerkers. 

Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit 

Geldig tot 31 december 2023 
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- Locatie Schiereiland biedt voorschoolse opvang aan tussen 07.30 en 08.30 uur. Er worden max. 22 kinderen 

met 2 pedagogisch medewerkers opgevangen.  

 

• Locatie Joannes voor kinderen van 4-13 jaar bestaat uit 2 basisgroepen.  

BSO 1 van maximaal 22 kinderen met, afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep,  1 of 2 

pedagogisch medewerkers. BSO 2 van maximaal 11 kinderen met 1 pedagogisch medewerker. 

- Locatie Joannes biedt voorschoolse opvang aan tussen 07.30 en 08.30 uur. Er worden max. 22 kinderen 

met 2 pedagogisch medewerkers opgevangen. 

 

Activiteiten buiten de basisgroep 

Wanneer kinderen een activiteit buiten hun basisgroep ondernemen (te denken valt aan buiten spelen) dan maken 

zij dit kenbaar bij de pedagogisch medewerker en wijzigen dit op het algemene planbord. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen een sportclub of muziekles kunnen bezoeken tijdens de uren van 

de BSO. In overleg met ouders en indien de basisgroep dit toelaat, werken wij daar aan mee. Deze afspraken 

worden schriftelijk vast gelegd op het ‘activiteiten buiten de BSO’ formulier. In de vakanties of op schoolvrije dagen 

maken we regelmatig een uitstapje. Ouders worden vooraf op de hoogte gesteld.  

 

Oudercommissie 

De oudercommissie BSO KwestKids Naaldwijk bestaat (idealiter) uit 1 ouder van elke locatie van BSO KwestKids 

Naaldwijk. 
 

Stagiaires, vrijwilligers, studenten 

Locaties Olympus, Joannes, Schiereiland, Druivenstraat en De Diamant bieden plaats aan een BBl-student. De 

student volgt de opleiding BBL-PW4 of PM3. De opbouw van het boventallig naar in-tallig werken wordt beschreven 

in het BPV-beleid en i.o. praktijkopleider, werkbegeleider en locatieverantwoordelijke opgebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


