Locatiewijzer BSO SKSG Aduard

De kinderen zitten bij SKSG Aduard in één vaste groep, de stamgroep, en worden
begeleid door een vaste medewerker. Bij ziekte of vakantie proberen wij zoveel mogelijk dezelfde
vervanger in te zetten.
We organiseren leuke, leerzame en uitdagende activiteiten afgestemd op de interesses en de leeftijd van
jouw kind. Deelname aan de activiteiten is niet verplicht, de kinderen kunnen ook vrij binnen- en
buitenspelen en lopen vanuit de locatie zo door onze tuindeuren onze ruime tuin in. Ons gevarieerde
activiteitenaanbod staat altijd in het teken van één van onze vijf pijlers: Sport & Beweging, Koken &
Voeding, Natuur & Duurzaamheid, Wetenschap & Techniek, Kunst & Cultuur.
SKSG Aduard deelt samen met Peuterspeelzaal SKSG Speulhuus een ruimte in de voormalige
kleuterschool aan de rand van het dorp Aduard. Om het gebouw heen is een ruime tuin die te bereiken is
via de groepsruimte. Er is voldoende parkeergelegenheid naast het pand.

Onze visie op ontwikkeling
Onze ervaren pedagogisch medewerkers stimuleren ieder kind om zich spelenderwijs te ontwikkelen en in
zijn eigen tempo de wereld te ontdekken. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat kinderen zich welkom
voelen bij ons. We bieden een veilige en vertrouwde omgeving in een ontspannen sfeer.
We zijn ervan overtuigd dat kinderen ruimte en aandacht nodig hebben om zichzelf, hun eigen ‘’ik’’ te
kunnen ontwikkelen. Dit doen we door actief te kijken en te luisteren naar de behoeften van jouw kind. We
proberen ons daarbij in te leven in de gedachten van je kind en de wereld om hem/haar heen. Kinderen
verdienen liefde, veiligheid en stimulatie in hun ontwikkeling. We vinden het erg belangrijk hen met
respect te behandelen. We respecteren de kinderen als mensen met hun verschillende karakters, emoties
en verstandelijk en lichamelijke mogelijkheden.
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo, lichamelijk en verstandelijk. Sneller is daarin niet altijd
beter, plezier is het belangrijkste. Doordat we onze kinderen altijd positief benaderen krijgt het meer
vertrouwen in zichzelf, de pedagogisch medewerker en in elkaar. Wat ten goede komt van de ontwikkeling
van het kind in de verschillende ontwikkelingsgebieden zoals de sociale-, emotionele- en lichamelijke
ontwikkeling.
De groepen en openingstijden
Op SKSG Aduard is er één stamgroep met maximaal 16 kinderen met maximaal 2 pedagogisch
medewerkers. SKSG Aduard is geopend op:
•

Maandag

14:00 – 18:00 uur

•

Dinsdag

14:00 – 18:00 uur

•
•

Donderdag
Vrijdag

14:00 – 18:00 uur
14:00 – 18:00 uur
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Tijdens schoolvakanties en structureel rustige dagen voegen wij soms locaties in zijn geheel samen in
verband met de bezetting en activiteiten. De vertrouwde kinderen en pedagogisch medewerkers gaan dan
mee naar de andere locatie. De ouders hebben dan voor beide/alle locaties een contract ondertekend
(miv 1 maart 2019).
De kinderen van SKSG Aduard worden tijdens de vakanties opgevangen op de locatie SKSG Noordster te
Zuidhorn

De 3-uursregeling

De beroepskracht-kind-ratio (BKR) bepaalt aan de hand van de leeftijd en het aantal kinderen op de groep
hoeveel pedagogisch medewerkers nodig zijn. Bij opvang van meer dan 10 uur per dag, mag er maximaal
3 uur worden afgeweken van de BKR. Voor een BSO-opvang middag geldt maximaal een half uur. De
afwijkende uren voor SKSG BSO Aduard zijn tussen 17.30 en 18.00 uur. Tijdens vakantie – en
margedagen mogen we op de volgende tijden afwijken: Van 8.00 – 9:00 uur 1 uur Van 12:30 – 13:30 uur
1 uur (pauze tijden) Van 17:00 – 18:00 uur 1 uur. Het betekent dat wij tussen 9:00-12:30 uur en tussen
14:00-17:00 uur bij meer dan halfvolle groep altijd 2 pedagogisch medewerkers inzetten. Voor 8.00 uur
en na 18:00 uur laat de bezetting het toe dat er iemand alleen werkt op de groep.

Aangesloten scholen, vervoer en sporten
SKSG Aduard is aangesloten bij De Adeborg in Aduard. De kinderen worden door onze pedagogisch
medewerkers opgehaald van school. Kinderen die ouder zijn kunnen, in overleg met de ouder, zelfstandig
naar de BSO toelopen. Heeft je kind op een BSO dag sport of een andere activiteit? In overleg met onze
medewerkers doen wij onze uiterste beste om kinderen naar voetbal, zwemmen of een andere sport of
activiteit te brengen.
Voedingsbeleid en traktaties
Na schooltijd wordt er in principe geen aandacht meer besteed aan verjaardagen. Dit is dan waarschijnlijk
op school al gebeurd. Wil uw kind toch heel graag trakteren, dan graag volgens ons voedingsbeleid, dus
alleen gezonde traktaties. Op www.gezondtrakteren.nl vindt u leuke ideeën.
Bereikbaarheid SKSG Aduard en SKSG Speulhuus
SKSG Aduard & SKSG Speulhuus
Burgemeester van Barneveldweg 21
9803 RD Aduard
T. 06-13198017
E: aduard.bso@sksg.nl

Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor KDV en PSZ
ouders.
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Manager kindcentrum

Frans van der Weg
E. f.vanderweg@sksg.nl
T. 06-49493788
Aanwezig van maandag t/m vrijdag

Contact SKSG Klantadvies
Heresingel 10
9711 ES Groningen
T. 050 – 317 13 90
E. klantadvies@sksg.nl
W. www.sksg.nl
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Bijlage 1
Wij hebben een 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.

BSO tijdens een reguliere schooldag
Op de buitenschoolse opvang hebben we te maken met verschillende tijden waarop de kinderen vrij zijn
van school. De meeste kinderen halen we op, sommigen komen zelfstandig. Als alle kinderen binnen zijn
gaan we gezamenlijk iets drinken of eten. De kinderen kiezen daarna waar, met wie en waarmee zij gaan
spelen. Dit kan binnen of buiten zijn. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan en
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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.

BSO tijdens een vakantie of margedag
Tussen 7.30 uur en 9.00 uur arriveren alle kinderen. De kinderen worden gebracht op de locatie SKSG
Noordster te Zuidhorn. Wanneer alle kinderen binnen zijn gaan we gezamenlijk iets drinken of eten en
bespreken we met de kinderen wat we gaan doen.
Rond 12.00 uur lunchen we met de kinderen. Tussen 12.30 uur en 13.00 uur worden de kinderen
eventueel gehaald en gebracht. Na de lunch voortzetting van het ochtendprogramma. Op schoolvrije
middagen bespreken we tijdens de lunch met de kinderen wat zij de middag willen doen. De kinderen
worden verschillende activiteiten aangeboden waar de kinderen uit kunnen kiezen. Ook vrij spel binnen en
buiten is mogelijk.
Halverwege de middag en rond 17.00 krijgen de kinderen nog weer iets te eten en drinken aangeboden.
Kinderen worden. Tussen 16.00 en 18.00 uur worden de kinderen gehaald.
De BSO is alle margedagen geopend die aan het begin van het schooljaar door de scholen aan ons zijn
meegedeeld.
In de vakanties organiseren we vaak extra activiteiten zoals een uitstapje naar de kinderboerderij, de
bioscoop, het blote voetenpad etc. Daarom vragen wij ouders de kinderen voor 10.00 uur te brengen en
na 17.00 uur op te halen. Ook vragen wij uw medewerking bij het tijdig afmelden van de kinderen.

Wij houden ons aan de wettelijk regels m.b.t. beroepskracht -kind ratio
Het aantal medewerkers dat op de groep werkt is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. We
werken volgens het wettelijk vastgestelde beroepskracht- kind ratio, hetgeen betekent dat één
pedagogisch medewerker aanwezig is voor:
10 kinderen van 4 tot 7 jaar
11 kinderen van 4 tot 13 jaar
12 kinderen van 7 tot 13 jaar
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