
 

 

Locatiewijzer van  

BSO Kameleon 

 
Deze locatiewijzer is een locatiegebonden aanvulling op onze algemene informatie voor BSO-ouders. 

Voor algemene informatie over onze opvang: zie links aangeven op laatste pagina.  

 

BSO Kameleon kenmerkt zich door:  

               * Basisonderwijs en buitenschoolse opvang in één gebouw; 

* Flexibele opvang: voorschoolse opvang, naschoolse opvang, flexibele opvang en                              

vakantieopvang; 

               * Kookeiland, atelier, natuuractiviteiten; 

* Een enthousiast en betrokken team, een deel van het team is ook op school werkzaam is als 

onderwijsassistent. 

  
Inleiding 
 

BSO Kameleon maakt onderdeel uit van het kindcentrum Dom Helder Camara. Dit kindcentrum bestaat uit 

basisschool Dom Helder Camara, peuterspeelzaal Kameleon, BSO Kameleon (4 – 8 jaar) en BSO De Wierde (8+ 

BSO). Wij werken al een tijdje nauw samen met de school. Dit kenmerkt zich onder andere in het ontwikkelen 

van een doorgaande lijn voor kinderen van 2 t/m 12 jaar, intensief overleg tussen de school en peuterspeelzaal 

/ BSO Kameleon / BSO De Wierde, het inzetten van combinatiefunctionarissen (pedagogisch medewerkers die 

zowel op de BSO als op school werken) en een nieuw te ontwikkelen activiteitenplan voor de kinderen waarbij 

SKSG-thema’s en schoolthema’s samenvloeien.  

 

Sinds april 2018 worden de BSO- en PSZ-medewerkers ook door de directeur van de Dom Helder Camaraschool 

aangestuurd. Er worden op BSO Kameleon hoofdzakelijk kinderen van de Dom Helder Camaraschool 

opgevangen maar de locatie is toegankelijk voor kinderen van andere scholen. 

 

De Kameleon is gevestigd in een vleugel van de Dom Helder Camaraschool en in twee tijdelijke units die op 

het plein van de school staan. We hebben ruimte voor vier groepen. Ook de hal, met mogelijkheid tot 

koken, en het speellokaal staan tot onze beschikking.  

Rondom de school zijn drie pleinen met zandbakken en speeltoestellen waar de kinderen zich heerlijk 

kunnen uitleven. We kunnen gebruik maken van het ‘Schoolplein 14’, een plein gericht op sporten en 

beweging. Tevens zitten wij vlakbij de schooltuinen en het park (de zogenaamde ‘Groene Long van Beijum’). 

Wij zijn dan ook veel buiten met de kinderen. 

 

De Kameleon biedt plaats aan maximaal 60 kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar tot 8 jaar. Bij het hoofdstuk 

‘basisgroepen’ wordt meer uitgelegd over de groepsindeling. Wij zijn alle schooldagen geopend. In de 

vakanties voegen wij de locaties BSO De Wierde en BSO Kameleon samen. Dit gebeurt ook op margedagen 

van de Dom Helder Camaraschool.  
 

De groepen 

(Basis)groepen 



Om de kinderen een betrouwbare en vaste omgeving te bieden, gaan zij naar een vaste stamgroep. Dat wil 

zeggen dat de kinderen een aantal activiteiten (zoals samen eten en drinken en bijvoorbeeld een 

verjaardag vieren) binnen een bepaalde groep samen doen. De pedagogische medewerkers van de 

stamgroep zijn de medewerkers waar de ouders door geïnformeerd worden en die met hen overleggen over 

hun kind.  

 

BSO De Kameleon kent de volgende basisgroepen: 

 

Pandadroom  7 – 8 jarigen   halve groep / reservegroep voor nood (deze groep wordt niet structuur 

gebruikt) 

Spinnenweb     6 -  7 jarigen     maximaal 20 kinderen 

Koalaboom       5 -  6 jarigen     maximaal 20 kinderen 

Dolfijnenzee     4 - 5 jarigen      maximaal 20 kinderen 

 

De aangegeven leeftijdsgrenzen staan niet vast. Overgang van ene naar andere basisgroep gaat altijd in 

overleg met de ouders en we kijken goed naar de ontwikkeling van het kind. Soms is het in het belang van 

een kind om eerder naar een andere groep over te gaan omdat het bijvoorbeeld meer uitdaging nodig 

heeft. Of een kind heeft het juist nodig wat langer in dezelfde groep te blijven.  

 

Aantal medewerkers 

Het aantal medewerkers dat op de groep werkt is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. We 

werken volgens het wettelijk vastgestelde leidster-kind ratio, hetgeen betekent dat één pedagogisch 

medewerker aanwezig is voor: 

 

Bekende gezichten en de groepssamenstelling  

We streven naar zoveel mogelijk continuïteit van het personeel. Dit biedt kinderen sociaal-emotionele 

veiligheid. De pedagogische medewerkers werken meestal met dezelfde groep kinderen. 

Op onze groepen hanteren we de regels die gelden over groepsgrootte en het aantal pedagogisch 

medewerkers zoals beschreven in de kwaliteitsregels van de Wet Kinderopvang. 

 

Flexibiliteit. 

Kameleon biedt veel flexibiliteit. Via ons digitale ouderportaal hebben ouders de mogelijkheid om een dag 

te ruilen of een tegoed aan uren op te bouwen die ze kosteloos kunnen omzetten naar een aanvraag voor 

extra opvang. Daarnaast bieden wij ook flexibele opvang. Aan het begin van het jaar koopt een ouder een 

urensaldo in en wij bieden gegarandeerde opvang op de dagen die de ouder wenst (mits deze dagen voor 

de 15e van de voorafgaande maand zijn doorgegeven). BSO Kameleon is vijf dagen per week van 7.00 uur 

tot 18.30 uur geopend. Het eerste en laatste half uur vallen onder verlengde opvang. Hiervoor kunnen 

ouders een apart contract afsluiten. 

  

Meervoudige intelligentie. 

Ontwikkelen doe je in je eigen tempo en elk kind heeft zijn eigen talent. Wij werken op BSO Kameleon dan 

ook volgens de theorie van de meervoudige intelligentie (kijk voor meer informatie op de SKSG website).  

 

BSO tijdens vakanties en margedagen 

Tijdens de vakantie worden alle kinderen opgevangen op BSO Kameleon. BSO De Wierde is tijdens 

schoolvakantie  en margedagen gesloten en deze kinderen komen ook op locatie Kameleon. In vakanties 

worden er op sommige dagen gezamenlijke activiteiten of uitstapjes georganiseerd. Daarom vragen wij 

ouders de kinderen voor 9.30 uur te brengen en na 17.00 uur op te halen. 

Wij vragen u om van te voren door te geven of uw kind komt op vakantie- en margedagen. Dit is nodig voor 

het regelen van de personele bezetting en voor het organiseren van diverse activiteiten. Ook vragen wij uw 

medewerking bij het tijdig afmelden van de kinderen. 

 

 

 



 
 

 

Het vierogen principe 

Het vierogen- en orenprincipe is vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Ook op BSO de Kameleon is de 

opvang op zodanige wijze georganiseerd dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de 

werkzaamheden verricht terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

 

De 3-uursregeling 

Op een schooldag mogen we een half uur per dag afwijken van de beroepskracht kind ratio (Deze regelt hoeveel 

pedagogisch medewerkers op het aantal kinderen aanwezig moet zijn.) Dat is op de BSO van 17-17.30 uur. Op 

een marge -of vakantiedag mag je drie uur afwijken van de beroepskracht-kind ratio. We mogen op de volgende 

tijden afwijken:     

Van 8.30 tot 9.30 uur (1 uur) 

Van 13:00 tot 14.00 uur (1 uur, pauzetijden)       

Van 16.30 tot 17.30 uur (1 uur) 

Tussen 9.30 -13 uur en 14.00-17.30 uur werken we bij een meer dan halfvolle groep met twee pedagogisch 

medewerkers. Voor 8.30 uur en na 17.30 uur laat de bezetting toe dat een pedagogisch medewerker alleen 

werkt op de groep. 

 

Traktatiebeleid 

Binnen de SKSG vinden we het belangrijk dat kinderen gezonde voeding krijgen. Daarom bieden wij zoveel 

mogelijk producten aan waar weinig vet en suiker in zit. Maar een feestje zo nu en dan moet kunnen. Dus 

wilt u trakteren bij een verjaardag of afscheid, dan staat u daar helemaal vrij in. Wel vinden we het fijn als 

de traktatie zo gezond mogelijk is. 

 

Oudercommissie 

Er is een gezamelijke oudercommissie voor de locaties Kameleon en Wierde. De oudercommissie bestaat uit 

zeven ouders wiens kinderen naar de Kameleon en/of De Wierde gaan. Ze kiezen er voor om samen te 

vergaderen omdat de samenwerking tussen de Kameleon, De Wierde en de Dom Helder Camaraschool zeer 

intensief is. De oudercommissie vergadert op dezelfde avond als de MR van de Dom Helder Camaraschool zodat 

effectief informatie kan worden uitgewisseld over opvang en onderwijs. Waar nodig en locatiespecifiek wordt 

apart vergaderd. Voorzitter van de oudercommissie Kameleon / Wierde is Belia Hollander. 

 

Hoe kunt u ons bereiken? 

 

BSO SKSG Kameleon 



Onnemaheerd 2 

9736 AM Groningen 

Telefoonnummer: 050 – 5494392 

Emailadres: kameleon@sksg.nl 

 

Manager Kindcentrum (en tevens directeur Dom Helder Camaraschool) 

Joyce Mollema Apotheker 

j.mollema@sksg.nl 

 

Contact Service Centrum SKSG 

SKSG klantenservice 

Heresingel 10 

9711 ES Groningen 

050 – 317 13 90 

klantenservice@sksg.nl  (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) 

www.sksg.nl 

 
Algemene informatie 

Op www.sksg.nl kunt u veel informatie vinden over de kinderopvang die SKSG biedt. U vindt er bijvoorbeeld  

algemene informatie, ons pedagogisch beleid, informatie over onze ouderapp, de klachtenregeling en nog 

veel meer. 

 

https://sksg.nl/oversksg/downloads-links/  

https://sksg.nl/hoe-werken-wij/  

https://sksg.nl/contact/  

https://sksg.nl/contact/klachtenprocedure/  
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