
 

Locatiewijzer BSO St. Franciscus* 

 
➢ Kleinschalig 

➢ Samenwerking met school 

➢ Geïnspireerd door Reggio Emilia 

 
*Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op ons pedagogisch beleid en de algemene informatie over onze opvang voor 

ouders. Zie hiervoor de links verderop in deze locatiewijzer bij algemene informatie. 

 

Inleiding  
BSO St. Franciscus is een kleinschalige BSO waar het kind centraal staat en die aansluit bij de visie van de school. Een BSO 

waar kinderen zich veilig voelen en waar volop de ruimte is om spelenderwijs te ontwikkelen. We zullen ons daarbij laten 

inspireren door de visie van Reggio Emilia, welke staat voor het competente kind dat zelf ontdekkend leert.  

In de pedagogiek van Reggio Emilia gaan we ervan uit dat kinderen 100 talen hebben om zichzelf te kunnen uiten. 100 

manieren om te laten zien wat ze leuk vinden of wat ze bezig houdt. Daarom luisteren we in al die verschillende talen naar 

het kind. Dit doen we door open vragen te stellen en veel verschillende en uitdagende materialen aan te bieden. 

Ontdekkend leren met al je zintuigen. BSO is vrije tijd en daarom zoeken we samen met de kinderen naar de invulling van 

die tijd. Uitgangspunt is zoveel mogelijk talenten te ontwikkelen op verschillende gebieden (meervoudige intelligentie) en 

uitgaan van het kunnen van het kind.  

Samen met de school wordt gewerkt aan een doorgaande lijn waarin we als team een volledig aanbod doen voor kinderen. 

De BSO maakt gebruikt van twee lokalen, het speellokaal, de keuken en het plein. 

 

De groepen 
BSO St. Franciscus heeft twee stamgroepen Topini en Lupetti.  

Op Topini komen de jongste kinderen van 4-7 jaar, als ze 6 of 7 jaar zijn gaan ze naar Lupetti, deze groep is voor kinderen 

van 6-12 jaar. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen is de maximale omvang van Topini 22 kinderen. Zijn er minder 

dan vier 7 jarigen is de maximale omvang 20.  

Op Lupetti komen maximaal 24 kinderen, als er 6 jarigen op de groep zijn maximaal 22 kinderen. 

Op maandag en woensdag zijn de groepen samen omdat er dan minder dan 20 kinderen zijn. Op dinsdag en donderdag 

werken we met twee stamgroepen. 

Aan beide groepen zijn twee vaste pedagogisch medewerkers verbonden. Bij afwezigheid van één van de pedagogisch 

medewerkers worden ze vervangen door een teamflexer van de Oosterparkwijk of de Flexpool van SKSG. 

Als we naar een activiteit gaan  waar meer dan 30 kinderen aan meedoen gaan er zoveel PM-ers mee als de beroepskracht 

kind ratio voorschrijft. 

 

Openingstijden kindercentrum 
In de schoolweken zijn we van maandag tot en met donderdag geopend van 14:00 tot 18:00 uur. 

Op marge- en vakantiedagen is de BSO van maandag tot en met donderdag geopend van 8.15 uur tot 18 uur en op vrijdag 

van 8.15-14 uur. 

 

Achterwacht 
Op sommige dagen wordt er alleen gewerkt op de BSO omdat er dan minder dan 10 kinderen zijn. Als er dan verder 

niemand aanwezig is in de school is SKSG Pierewiet onze achterwacht. Telefoonnummer 050-3115573. 

 

Scholen 
De BSO is voor de kinderen van de St Franciscusschool. 

 

Drie-uurs en halfuursregeling BSO 
Op een schooldag mag er een half uur worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Dat is van 17-17.30 uur.  

Op een vakantie of margedag mag je drie uur afwijken van de beroepskracht-kindratio. Deze ratio regelt hoeveel 

pedagogisch medewerkers op het aantal kinderen aanwezig moet zijn. Op de BSO is de drie-uursregeling van kracht tijdens 

vakantie- en margedagen. 

We mogen op de volgende tijden afwijken: 

Van 8.30 tot 9.30 uur     1 uur                                

Van 13-14.00 uur            1 uur (pauze tijden) 

Van 16.30-17.30 uur      1 uur 

Tussen 9.30-13 en 14.00-16.30 uur werken we bij een meer dan halfvolle groep met 2 PM-ers. Voor 8.30 en na 17.30 laat 

de bezetting toe dat  je alleen werkt op de groep. 



 

Verjaardag vieren op St Franciscus 
Kinderen trakteren al op school. Daarom doen we dat op de BSO niet 

meer. Als je kind wel komt op de verjaardag zorgen we  voor een feestelijk 

tintje.  De mentor van je kind overlegt voor de verjaardag of en wanneer je 

kind de verjaardag wil vieren op de groep. 

 

Oudercommissie 
De oudercommissie behartigt de belangen met betrekking tot de opvang 

van de kinderen en vertegenwoordigt hierin de ouders en verzorgers. Waar 

mogelijk werkt de oudercommissie samen met de ouderraad van school. 

Voor contact kun je ze mailen : oc.sint-franciscus@sksg.nl Ben je 

geïnteresseerd in een vrijwillige functie binnen de oudercommissie, dan kun je dit ook laten weten via dit e-mailadres. 

 

Contact 
Adres :  Star Numanstraat 52 

Telefoon:  06-49494354 

e-mail:   sint-franciscus@sksg.nl 

Website:  www.sksg.nl/locaties/sksg-st.franciscus 

 

Wilma Glastra is de manager kindcentrum van de SKSG-locaties in de Oosterparkwijk en BSO St. Franciscus. Zij werkt op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Je kunt haar telefonisch bereiken op: 06-13609145. Mailen is mogelijk op e-mail 

adres: w.glastra@sksg.nl 

 

Contact Service Centrum 
SKSG Klantenservice, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 

Bezoekadres  Heresingel 10 

telefoon   050 – 317 13 90 

e-mail   klantadvies@sksg.nl  

website   www.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/ 
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