
Locatiewijzer van SKSG Kardinge: dé Sport BSO  

en unieke punten voor BSO  

Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor BSO ouders.  

  

Inleiding  

SKSG Kardinge is dé Sport BSO in Groningen voor kinderen in de leeftijd van 7-13 jaar. Samen met de 
kinderen maken wij van de opvang een sport, waarbij het plezier in sporten en bewegen voorop 
staat. Sporten biedt kinderen zoveel meer dan een gezond lijf. Kinderen leren bij ons samenwerken, 
de regels van sport, en het verschil tussen winnen en verliezen. Gelegen in en om het sportcentrum 
Kardinge, met de Kardingerbult en het Zilvermeer op steenworp afstand, is SKSG Kardinge de ideale 
omgeving voor het beoefenen van bijna elke sport die je maar kunt bedenken.   

  

JUMP-IN  

Bij SKSG Kardinge bieden we veel verschillende sporten aan waaronder; handbal, volleybal, tennis, 
waterpolo, hockey, boogschieten, schaatsen en nog veel meer. Kinderen kunnen (ook als ze niet bij 
SKSG zitten) op deze manier kennis maken met veel verschillende sporten en ontdekken wat ze echt 
leuk vinden. Ieder kwartaal wordt via de JUMP-IN ladder het programma met de verschillende 
sporten bekend gemaakt.  

  

De groep  

Om de kinderen een betrouwbare en vaste omgeving te bieden, gaan zijn naar een vaste stamgroep. 
Dat wil zeggen dat de kinderen een aantal activiteiten (waaronder eten en drinken) binnen bepaalde 
groep samen doen. SKSG Kardinge vangt kinderen op in één stamgroep van maximaal 30 kinderen in 
de leeftijd van 7-13 jaar.            

 

Vast dagritme                                                                                                                                                                                                 

Een veilig en vertrouwd gevoel wordt opgeroepen door een vast ritme. Er is een afwisseling van actie 
en rustmomenten. Het dagritme wordt bepaald door de behoefte die de kinderen hebben aan eten, 
actief te zijn en weer te ontspannen. De pedagogisch medewerkers reageren op de dynamiek van de 
groep. Hierdoor zal er soms van de tijden worden afgeweken. Het globale dagritme komt in grote 
lijnen overeen.   

Op de buitenschoolse opvang hebben we te maken met verschillende tijden waarop de kinderen vrij 
zijn van school. We halen de kinderen op met de fiets. Als alle kinderen binnen zijn gaan we 
gezamenlijk iets drinken of eten. De pedagogisch medewerkers bieden (sport) activiteiten aan en 
ondersteunen de kinderen bij hun keuze en het samenspel met andere kinderen. Tussendoor wordt 
de kinderen fruit aangeboden en kunnen zij water of thee drinken naar behoefte.  

 

 



Vakanties en margedagen 

In schoolvakanties en op margedagen worden de kinderen van SKSG Kardinge opgevangen bij andere 
BSO locaties in de omgeving. Dit is afhankelijk van de school waar de kinderen bij aangesloten zijn. 
De kinderen die naar Dom Helder Camara gaan, worden opgevangen op de BSO van SKSG Kameleon. 
De kinderen die naar andere scholen in Beijum gaan, worden opgevangen op de BSO van SKSG Rode 
Pimpernel. De kinderen die naar scholen in Lewenborg gaan, hebben tijdens schoolvakanties en 
margedagen de keuze uit de BSO van SKSG Atlantis, SKSG Boegbeeld of SKSG Paddeltje. 

Dit doen wij omdat we op deze manier voor de BSO kinderen van Kardinge grotere activiteiten en 
uitstapjes aan kunnen bieden. De meeste activiteiten die we tijdens de vakanties doen, doen we 
bewust in twee leeftijdscategorieën (4-6 jaar en 7-13 jaar), zodat de groep waarmee we op pad gaan, 
niet al te groot wordt. We zorgen ervoor dat we niet boven de 30 kinderen uit komen.   

 

Beroepskracht-kindratio                                                                                                                                  

Het aantal medewerkers dat op de groep werkt, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun 
leeftijd. We werken volgens het wettelijk vastgestelde beroepskracht-kindratio, hetgeen betekent 
dat één pedagogisch medewerker aanwezig is voor:  

10 kinderen van 4 t/m 6 jaar   

11 kinderen van 7 t/m 12 jaar  

We werken met vertrouwde vaste gezichten, zodat er altijd een bekend gezicht is voor de kinderen. 

 

Drie-uurs regeling  

Op een dag mag er een half uur worden afgeweken van het beroepskracht-kindratio. Dit is tussen 
17.30 en 18.00 uur.  Op margedagen en tijdens vakanties mag er 3 uur worden afgeweken van het 
beroepskracht-kindratio. We wijken af tussen 8.00 – 9:00 uur, tussen 13:00 – 14:00 uur en tussen      
17:00 – 18:00 uur.  

  

Meervoudige Intelligentie en TOP contracten  

Op de BSO werken wij volgens de theorie van de Meervoudige Intelligentie om voor alle kinderen 
activiteiten aan te bieden die passen bij hun interesse en aanleg (voor meer informatie zie paragraaf 
3.1 in de algemene informatie). Daarnaast doen de BSO kinderen van 8 jaar en ouder mee aan het 
TOP programma (tijd voor ontspanning en plezier). Dit is een programma waarbij we kinderen 
stimuleren om zelfstandig activiteiten te ontplooien (voor meer informatie zie paragraaf 3.3 in de 
algemene informatie). 

 

Traktatiebeleid  

Jarig zijn is een feestje waard. Op SKSG Kardinge zorgen wij dat het een bijzondere en feestelijke dag 
is het voor het kind. Er wordt gezongen, kinderen krijgen een aparte verjaardagstoel op die dag, 
mogen een plaatje uitkiezen en kunnen kaarsjes uitblazen van een neptaart. Daarnaast gaan de 



kinderen rond met hun traktatie. We vragen ouders om alleen een gezonde traktatie mee te nemen 
die past binnen het voedingsbeleid van SKSG.  

  

Openingstijden en scholen  

SKSG Kardinge is tijdens schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd geopend.  

We bedienen de volgende scholen: De Heerdstee, De Beijumkorf (locatie De Zwerm en locatie De 
Honingraat), Dom Helder Camara, Tine Marcusschool en Swoaistee. Kinderen die naar één van de 
aangesloten scholen gaan, worden door de pedagogische medewerkers van SKSG Kardinge 
opgehaald bij een verzamelpunt (Trefpunt) van waaruit ze gezamenlijk naar Kardinge fietsen.  

  

Bereikbaarheid  

SKSG Kardinge  

Kardingerplein 1  

9735 AA Groningen  

Telefoonnummer: 06 – 29 56 20 25  

Email: kardinge.bso@sksg.nl  

 

Manager Kindcentrum  

Marjolijn Nip  

Telefoonnummer: 06 – 4964 16 80  

E-mail: m.nip@sksg.nl  

Bereikbaar van maandag t/m donderdag  

                                                                              

  

SKSG Service Centrum  

Heresingel 10  

9711 ES Groningen  

Telefoonnummer: 050 – 313 77 27  

Website: www.sksg.nl   

E-mail: klantadvies@sksg.nl   

Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 


