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Locatiewijzer*  

SKSG Calcio: dé Sport BSO 

 
Kennismaken met veel verschillende sporten en ontdekken wat je 

echt leuk vindt! 

 
 Dagelijks activiteitenaanbod op het gebied van 

sport en bewegen 

 Gespecialiseerde sportmedewerkers 

 Kennismaken met veel verschillende sporten 

 Plezier in sport staat bij ons voorop 

 

Wie sport en beweegt voelt zich gezonder, fitter, 

sterker en leert spelenderwijs tal van vaardigheden. 

Bij dé Sport BSO (voor kinderen van 7 jaar en 

ouder) maken wij samen met de kinderen van de 

opvang een sport. SKSG Calcio op het terrein van Sportpark 

Corpus den Hoorn: een ideale omgeving voor sport en bewegen.  

 

JUMP-IN 

Bij dé Sport BSO bieden we veel verschillende sporten aan. 

Kinderen kunnen zo kennismaken met veel verschillende 

sporten en ontdekken wat ze echt leuk vinden. Bijvoorbeeld: 

klimmen, levend pingpong, judo, yoga, rugby, unihockey, BMX, 

kickboksen en nog veel meer. Deze activiteiten kunnen op - maar ook buiten - het Sportpark georganiseerd 

worden, bijvoorbeeld in een gymzaal of bij een sportvereniging in de buurt. Ieder kwartaal wordt via de 

JUMP-IN ladder het programma met de verschillende sporten bekend gemaakt. Een voorbeeld van onze 

JUMP-IN vindt u verderop in deze locatiewijzer. 

 

De groepen 

Op SKSG Calcio willen we dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en vertrouwde 

omgeving. Daarom doen wij ons best om een huiselijke sfeer neer te zetten. Daarnaast bieden we de 

kinderen  veel (sport)uitdaging. Continuïteit, een veilige en vertrouwde omgeving en inzet van bekende 

gezichten spelen een belangrijke rol op de BSO. Elk kind wordt geplaatst in een basisgroep en krijgt een 

vaste mentor. Dit geldt ook voor kinderen, die op wisselende dagen (flexibel) opgevangen worden. De 

basisgroep fungeert als “thuisbasis” voor het kind: een veilige haven van waaruit het kind de wereld kan 

ontdekken en verkennen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de kinderen tijdens de eetmomenten met hun 

eigen basisgroep aan tafel zitten. SKSG Calcio kent de volgende basisgroepen: 

 

Calcio 1; 7 t/m 13 jarigen (maximaal 20 kinderen). Afhankelijk van de bezetting werken wij op maandag, 

dinsdag en donderdag met minimaal twee vaste pedagogisch medewerkers*. 
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Calcio 2: 7 t/m 13 jarigen (maximaal 10 kinderen). Afhankelijk van de bezetting 

werken wij op maandag, dinsdag en donderdag met minimaal één vaste 

pedagogisch medewerker*. 

 

*Wij roosteren altijd volgens het wettelijke: Leidster Kind Ratio (LRK). 

 

Mentorschap 

Ieder kind bij SKSG heeft een eigen mentor. Deze speciaal toegewezen pedagogisch medewerker volgt de 

ontwikkeling van het kind en voert observaties uit ten behoeve van het kind. De mentor is verantwoordelijk 

voor gesprekken naar aanleiding van de observaties en voor de overdracht naar de manager kindcentrum. 

een mentor is tevens een vast aanspreekpunt voor de ouders. Tijdens het pedagogisch overleg van iedere 

groep (dat eens in de 6 à 8 weken plaatsvindt) kan de mentor (maar ook een andere medewerker) 

aangeven dat zij een specifiek kind wil bespreken. Dit kan verschillende redenen hebben. Samen met de 

manager kindcentrum wordt gekeken of er acties nodig zijn en zo ja, welke.   

 

Tijdens de overdacht met de ouders wordt deze informatie met hen afgestemd.  Ieder kind heeft een 

kinddossier. Hierin wordt beschreven wanneer een kind besproken is in het pedagogisch werkoverleg en 

welke afspraken er eventueel zijn gemaakt. Tijdens de intake krijgt u te horen wie de mentor van uw kind 

is. Dit is ook terug te vinden in het ouderportaal.  

 

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 dagelijks, van 16.15 tot 17.00 

uur, Sport- en Spelactiviteiten aan en ondersteunen de kinderen bij hun keuze en het samenspel met 

andere kinderen. Het programma van de Sport- en Spelactiviteiten wordt mét input van de kinderen 

samengesteld en bekend gemaakt via de Jump-In. Tussendoor wordt de kinderen fruit aangeboden en 

kunnen zij water of  thee drinken naar behoefte. 
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BSO tijdens een vakantie of margedag 

In vakanties/margedagen werken we samen met, en meestal op, de locatie SKSG Bredero (Ina 

Boudierplantsoen 3, Groningen) Tussen 7.30 uur en 9.00 uur arriveren alle kinderen. De kinderen worden 

gebracht of komen zelfstandig naar de BSO. Als 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 klimhal, de bioscoop, het 

blote voetenpad, centrale BSO-activiteiten etc. Om naar deze activiteiten te gaan verlaten de kinderen 

soms de groep of de locatie. 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. Ook bij 

bovenstaande activiteiten houden wij ons aan de wettelijk regels m.b.t. beroepskracht -kind ratio zoals 

beschreven in 4.12.* 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 7 t/m 12 jaar (vanaf 1 januari: 12 kinderen van 7 t/m 12 jaar) 

 

Trakteren 

Hieperdepiep, er is er één jarig! Ondanks dat een verjaardag vieren en trakteren vaak op school al gebeurd, 

vinden we het op de BSO ook belangrijk dat er wordt stil gestaan bij een verjaardag. Het kind staat deze 

dag centraal en mag een activiteit kiezen. Op de BSO trakteren? Natuurlijk mag dat. SKSG zet zich in om de 

kinderen in een gezonde omgeving op te laten groeien en daarom hebben we ons traktatiebeleid daar op 

aangepast. We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen blijven trakteren maar dan wel op een gezonde 

traktatie. Op internet zijn vele leuke en gezonde traktaties te vinden. Denk daarbij aan: (gedroogd) fruit, 

soepstengels, groente en nog meer gezonds. Voor onze richtlijnen en leuke inspiratie: 

http://www.voedingscentrum.nl/nl/thema-s/trakteren-voor-kinderen-kindertraktaties.aspx 

http://www.voedingscentrum.nl/nl/thema-s/trakteren-voor-kinderen-kindertraktaties.aspx
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Trakteren is natuurlijk altijd een keuze, het is geen verplichting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden kindercentrum 

SKSG Calcio is tijdens schoolweken op maandag, dinsdag en 

donderdag na schooltijd geopend. Op woensdag en vrijdag en in vakanties/margedagen werken we samen 

met, en meestal op, de locatie SKSG Bredero (Ina Boudierplantsoen 3, Groningen) 

 

Welke scholen worden bediend 

Kinderen die naar één van de aangesloten scholen gaan, worden door ons opgehaald en naar de BSO 

gebracht. De scholen die bij SKSG Calcio aangesloten zijn, zijn de Boerhaaveschool, OBS ter Borch, Menso 

Altinghschool, de Brederoschool, de Vrije School, de Starter, de GSV (dependance de Wijert) en de 

Tamarisk. Natuurlijk zijn ook kinderen die op andere scholen zitten welkom bij ons.  

 

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 Calcio BSO zijn tussen 17.30 en 18.00 uur.  

 

Tijdens vakantie – en margedagen mogen we op de volgende tijden afwijken: 

Van 8.15 – 9:00 uur           0,75 uur 

Van 12:30 – 14:00 uur      1,5 uur (pauze tijden) 

Van 17:00 – 17:45 uur      0,75 uur 

 

Het betekent dat wij tussen 9:00-12:30 uur en tussen 14:00-17:00 uur bij meer dan halfvolle groep, 

afhankelijk van de bezetting, altijd tenminste 2 pedagogisch medewerkers inzetten. Voor 8.15 en na 17:45 

laat de bezetting het toe dat er iemand alleen werkt op de groep. 

 

Bereikbaarheid Locatie  

SKSG Calcio ligt middenin het Sportpark Corpus den Hoorn. Neem de hoofdingang en loop 300 meter door. 

SKSG Calcio bevindt zich rechts aan de achterkant van de GRC kantine. Het adres is Laan Corpus den 

Hoorn 101, 9728 JR, Groningen. 

Het telefoonnummer is: 06 49494611 

Ook zijn wij via calcio@sksg.nl heel goed per mail bereikbaar. 

 

Oudercommissie 

Mochten wij wijzigingen doorvoeren op de gebieden pedagogisch beleid, voedingsbeleid, beleid veiligheid 

en gezondheid, dan zullen wij van tevoren de oudercommissie raadplegen. Indien u zitting wilt nemen in de 

oudercommissie kunt u dat doorgeven via oc.bredero.calcio@sksg.nl of aan de manager kindcentrum. 

tel:06%20-%2049494611
mailto:calcio@sksg.nl
mailto:oc.bredero.calcio@sksg.nl
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Manager Kindcentrum 

Naam:   Micha van Houdt  

Werkdagen: maandag tot en met donderdag.    

Mobiel:  06-49494531     

E-mail:  m.vanhoudt@sksg.nl   

 

 

 

 

SKSG Klantadvies 

Openingstijden:  maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur 

Adres:   Heresingel 10, 9711 ES Groningen 

Telefoon:  050-3171390  

E-mail:   klantadvies@sksg.nl   

 

Algemene informatie 

Op www.sksg.nl kun je veel informatie vinden over de kinderopvang die SKSG biedt. Je vindt er bijvoorbeeld 

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

veel meer.  

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

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

https://sksg.nl/contact/  

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

 

 

* Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op ons pedagogisch beleid en de algemene 

informatie over onze opv ang voor ouders. Zie hiervoor de links in het stukje Algemene info rmatie.  

https://sksg.nl/over-sksg/downloads-links/
https://sksg.nl/hoe-werken-wij/
https://sksg.nl/contact/
https://sksg.nl/contact/klachtenprocedure/

