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Versiedatum 07-11-2022 

Pedagogisch werkplan  
BSO KWESTKIDS MAASDIJK 

 
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 Maasdijk biedt op 3 locaties opvang aan kinderen vanaf 4 jaar tot zij de basisschool verlaten. 

• Locatie Aventurijn voor de leeftijd 4-13 jaar  

- Gevestigd in basisschool Aventurijn. 

- In de BSO verblijven max. 22 kinderen. Afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep 1 of 2 

pedagogisch medewerkers.  

- Locatie Aventurijn biedt op vrijdagmiddag ADV opvang aan vanaf 12.00 tot uiterlijk 14.45 uur. In deze 

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

1 of 2 pedagogisch medewerkers. 

- Voorschoolse opvang 

- Locatie Aventurijn biedt voorschoolse opvang aan. Tussen 07.00 en 08.30 uur worden max 22 kinderen met 

2 pedagogisch medewerkers opgevangen. 

 

• Locatie Kompas voor de leeftijd 4-13 jaar  

- Gevestigd in basisschool Het Kompas. 

- In de BSO verblijven max. 33 kinderen. De locatie bestaat uit twee basisgroepen. Één basisgroep bestaat uit 

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

medewerkers. De andere basisgroep bestaat uit maximaal 11 kinderen met 1 pedagogisch medewerker.  

- Locate Kompas biedt op vrijdagmiddag ADV opvang aan vanaf 12.00 tot uiterlijk 14.45 uur. In deze 

basisgroep verblijven maximaal 22 kinderen met, afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep, 

1 of 2 pedagogisch medewerkers. 

- Bij locatie Kompas wordt met open deurenbeleid gewerkt: Kinderen zijn, buiten de “basisgroep-momenten”, 

vrij om in beide lokalen te spelen. 

 

• Locatie Dijkvogels  voor de leeftijd 8-13 jaar  

- Gevestigd bij korfbalvereniging Dijkvogels. 

- De basisgroep bestaat uit maximaal 24 kinderen met, afhankelijk van de grootte en samenstelling van de 

groep, 1 of 2 pedagogisch medewerkers. 

 

Indien de bezetting van de groepen zodanig is dat het noodzakelijk is dat de groepen samengevoegd moeten 

worden, zal dit altijd gerealiseerd worden volgens de regels van de leidster-kindratio. Ouders zullen hierover 

geïnformeerd worden. 

 

Activiteiten buiten de basisgroep 

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

dit kenbaar bij de pedagogisch medewerker en/of 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 stamgroep 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.  

 

Stagiaires, vrijwilligers, studenten 

Locatie Kompas biedt plaats aan een BBl-student. 3 jaar volgt de student de opleiding BBL-PW4. De opbouw van het 

boventallig naar in-tallig werken wordt beschreven in het BPV-beleid en in overleg met praktijkopleider, 

werkbegeleider en lv opgebouwd. 

 

Oudercommissie 

Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit 

Geldig tot 30 september 2023 
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Versiedatum 22-08-2022 

 

De oudercommissie Maasdijk bestaat uit leden vanuit KC Kris Kras, PO Het Kwetternest en (idealiter) 1 ouder van 

elke locatie van BSO KwestKids Maasdijk.  


