
 

Locatiewijzer van SKSG Stadspark (BSO) 
 

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

 

➢ Prachtige groene locatie in het Stadspark  

➢ Wij spelen veel buiten en eten vooral biologisch  

➢ Wij werken volgens de Dalton visie       

➢ Kleinschalig en persoonlijk       

➢ Kind- en klantgericht  

  

 
 

 

Inleiding 

SKSG Stadspark bevind zich in het mooie scoutsgebouw in het Stadspark. Bij onze bso staat natuurbeleving voorop: 

liggen in het hoge gras, klimmen in de bomen, bloemenkransjes vlechten, lekker uitleven in de modder en dammen 

bouwen onder de brug met water, stenen en zand. Wij gaan zoveel mogelijk naar buiten, ook als het weer wat minder is. 

We proberen zoveel mogelijk onze activiteiten bij de natuur aan te sluiten en houden daarbij rekening met de seizoenen.  

Het team is enthousiast en betrokken. Zij bieden kinderen een veilige en warme omgeving.  

Na schooltijd eten en drinken de kinderen eerst wat in hun eigen basisgroep. Vervolgens worden er doorgaans een 

binnen activiteit en een activiteit buiten aangeboden. Kinderen zijn vrij om te kiezen of ze mee willen doen aan de 

activiteit of liever vrij spelen.  

Als wij meedoen aan activiteiten waar meer dan 30 kinderen aan meedoen dan zorgen wij voor voldoende begeleiding 

vanuit Nasa Stadspark, volgens de beroepskracht kind ratio.  

Ons speelgoed is zoveel mogelijk van natuurlijke materialen gemaakt. In ons voedingsbeleid gebruiken wij veel  

biologische producten. 

NASA staat voor; Natuurlijk Samen! 

 

Spelactiviteiten  

Bij SKSG Stadspark wordt bijna iedere dag een binnen- en of buitenactiviteit aangeboden. De kinderen zijn vrij om 

hieraan deel te nemen.  

Het activiteitenaanbod is heel gevarieerd en komen over het algemeen voort uit de volgende pijlers van de SKSG: 

- Sport en bewegen 

- Koken en voeding 

- Natuur en duurzaamheid  

- Wetenschap en techniek 



- Kunt en cultuur  

 

Traktatiebeleid bij NASA  

Trakteren is altijd iets wat de kinderen erg leuk vinden om te doen. Ze zijn trots dat ze iets leuks, lekkers of moois van 

thuis mee hebben om uit te delen.  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: fruit, soepstengels, groente, gedroogd fruit en nog meer gezonds. Sites om op te kijken voor ideeën zijn:   

• gezondtrakteren.nl  

• kindertraktatiesgezond.nl  

• google (gezonde traktatie intypen en dan bij afbeeldingen kijken)  

Trakteren is natuurlijk altijd een keuze, het is geen verplichting. Ook zijn er weleens ouders die bij het afscheid een 

cadeautje voor de groep willen geven, in plaats van iets eetbaars. Denk daarbij aan: een boekje, spelletje of leerzaam 

speelgoed. (Wij krijgen liever geen speelgoed met licht en geluid.)  

 

De groepen 

Bij SKSG Stadspark hebben we drie groepen: 

Nasa-Junior   4-7 jaar  maximaal 10 kinderen. In deze groep werken 3 vaste beroepskrachten.  

Nasa   4-7 jaar  maximaal 20 kinderen. In deze groep werken 3 vaste beroepskrachten 

Nasa-Top groep  8-12 jaar maximaal 30 kinderen. In deze groep werken 3 vaste beroepskrachten. 

 

Alle kinderen zitten in een eigen basisgroep waar twee of drie pedagogisch medewerkers aan verbonden zijn. Als er 

iemand niet is vanwege verlof, scholing of ziekte komt er vervanging uit het eigen team of flexpool.  Er is veel 

samenwerking en uitwisseling tussen de groepen. De Nasa junior groep en de Nasa groep werken heel nauw samen. 

Indien nodig wordt er een splitsing gemaakt, maar als het aantal kinderen het toelaat zijn we graag samen in één groep. 

Beide groepen worden samen begeleid door een team van 3 vaste beroepskrachten.  

Er worden activiteiten aangeboden waar kinderen van alle groepen aan mee kunnen doen. Bij uitstapjes of activiteiten 

waar meer dan 30 kinderen aan mee doen zorgen we ervoor dat er per 10 kinderen 1 pedagogisch medewerker van de 

Poolster mee gaat.  

 

Scholen  

SKSG Stadspark verzorgt opvang voor kinderen van de volgende scholen: 

- ODS de Starter (Parkweg en Verzetstrijderslaan).  

Openingstijden groep 1 t/m 4 ma, di, do 8:30 – 15:00 woe en vrij 8:30 – 12:00. Groep 5 t/m 8 ma, di, do en vrij 

8:30 – 15:00 en woe 8:30 – 12:30 

- Tamarisk/ Canadalaan.  

Openingstijden ma, di, do 8:30 – 15:15 woe en vrij 8:30 – 12:30  

- Triangel 

Ma, di, do, vrij 8:30 – 15:00 woe 8:30 – 12:15. Groep 1 en 2 zijn vrijdag vrij en groep 3 is vrijdag middag vrij. 

- Widar 

Openingstijden kleuters ma, di, do, vrij 8:30 – 14:00 en woe 8:30 – 12:15. Klas 1 t/m 6 ma, di, do, vrij 8:30 – 

14:15 en woe 8:30 – 12:30  

- Fiduciaschool  

Openingstijden ma, di, do 8:30 – 14:45 woe en vrij 8:30 – 12:30  

 

Openingstijden Kindercentrum en drie-uurs regeling  

SKSG Stadspark is tijdens schoolweken geopend van maandag t/m vrijdag, na schooltijd tot 18.00 uur. Er is verlengde 

opvang mogelijk tot 18.30 uur.  

Op woensdag worden de jongste kinderen opgevangen op BSO Poolster (Huygensstraat 2, Groningen) en op vrijdag zijn 

alle kinderen welkom bij BSO Poolster. 



 

Op een schooldag mag je 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 17.00 – 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 – 9.30 uur 1 uur 

Van 13.00 – 14.00 uur  1 uur (pauzetijden) 

Van 16.30 – 17.30 uur  1 uur  

 

Omdat wij moeten voldoen aan bovengenoemde wettelijke regeling is het alleen onder sommige condities mogelijk om 

kinderen te laten deelnemen aan activiteiten buiten de groep (denk aan bv. sportclubjes). Overleg hiervoor met de 

medewerkers van de groep. Uiteraard doen wij onze uiterste best om dit voor u en uw kind te regelen.  

 

BSO tijdens vakanties en marge dagen  

Tijdens de vakantie en op margedagen worden alle kinderen van BSO Stadspark opgevangen op BSO de Poolster. Dit 

betekent dus dat er in de vakanties ook kinderen van de  andere BSO locaties aanwezig zijn. 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 de personele bezetting en voor het organiseren van diverse activiteiten. Ook 

vragen wij uw medewerking bij het tijdig afmelden van de kinderen. 

 

Bereikbaarheid locatie 

SKSG Stadspark 

Adres   Concourslaan 2, 9727 KD Groningen                           

E-mailadres  stadspark@sksg.nl 

Website   www.sksg.nl/sksg-stadspark   

 

Alle groepen hebben een eigen telefoonnummer: 

NASA junior  0649495348 

NASA top  0649494826 

 

Manager kindercentrum  

Marike Gorter is de manager Kindcentrum van de SKSG locaties in de Rivierenbuurt.  

Zij werkt op maandagmorgen, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Marike is bereikbaar op het e-mailadres: m.gorter@sksg.nl of telefonisch via het nummer: 06-33185858 

 

Contact Service Centrum 

SKSG Klantadvies 

Heresingel 10 

9711 ES Groningen 

050 – 317 13 90 

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 

klantadvies@sksg.nl 

www.sksg.nl 

 

 

http://www.sksg.nl/sksg-stadspark
mailto:m.gorter@sksg.nl
mailto:klantadvies@sksg.nl
http://www.sksg.nl/


Oudercommissie  

SKSG Poolster heeft een oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen, met betrekking tot de opvang, van 

de kinderen en vertegenwoordigt hierin de ouders en verzorgers. Voor contact kunt u mailen met de OC: 

oc.poolster@sksg.nl .  

Bent u geïnteresseerd in een vrijwillige functie binnen de oudercommissie, dan kunt u dit ook laten weten via dit  

e-mailadres. De OC is op zoek naar nieuwe leden!  

 

Algemene informatie 

Op www.sksg.nl kunt u veel informatie vinden over de kinderopvang die SKSG biedt. U vindt hier 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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Bijlage 1  

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 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 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 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.  

 

We 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 t/m 7 jaar (voor bso)  

12 kinderen van 7 t/m 13 jaar (voor bso)  

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


