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Locatiewijzer SKSG Rodenburg (BSO) 

 

 
Onze locatie bevindt zich op het Rodenburg terrein in de Rodenburghal  
* Accent op de SKSG pijler: Sport en gebruik van de Rodenburghal 
* De BSO kalender biedt veel uitdagende activiteiten zoals SKSG Sport dagen 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor BSO-ouders.  
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Inleiding  
SKSG Rodenburg is een speciale locatie van SKSG, die wordt gekenmerkt doordat we er kinderen van 7 jaar en ouder 
opvangen. De kinderen gaan dan ook niet naar de BSO maar naar Club Rodenburg.  

Er wordt gebruik gemaakt van de Rodenburghal, het outdoor speelparkje en het bos bij de scouting. 
 
Onze visie op BSO & Sport 

Alle kinderen met passie voor sport en bewegen zijn van harte welkom bij Club Rodenburg.  
Bij ons staat plezier hoog in het vaandel. Met plezier als uitgangspunt proberen wij verschillende doelen te bereiken.  Onder 
deze doelen vallen: 

▪ Samenwerken/samenspelen: wij vinden het belangrijk dat er samenspel is en dat de individuen samen tot een doel 

komen. Van elkaars talenten gebruik maken levert meer op dan individueel bezig te zijn.  
▪ Respect voor elkaars kunnen en kwaliteiten: normen en waarden komen bij ons terug in het sport en bewegen. Wij 

respecteren wat we wel en niet kunnen en daar waar mogelijk helpen en ondersteunen we elkaar.  
▪ Kennis laten maken met alle takken van sport: wij streven er naar om uw kind kennis te laten maken met zoveel 

mogelijk verschillende sport- en spelvarianten. Bekende en onbekende sporten komen aan bod voor uw kind.  
▪ Leren omgaan met sportiviteit en fairplay: wij vinden meedoen belangrijker dan winnen. 
▪ Basisvaardigheden van sport en bewegen verruimen: wij trachten uw kind de basisvaardigheden aan te leren en 

deze eventueel te verruimen met nieuwe vaardigheden. 
▪ Positieve benadering naar elkaar toe: wij vinden een positieve benadering naar elkaar toe erg belangrijk. Wij zijn van 

mening dat dit het beste in iedereen naar boven haalt. 
 

Zelfstandigheid is op deze BSO een groot goed 
Samen met de ouder(s) willen we de kinderen begeleiden naar meer zelfstandigheid. 
Alle kinderen hebben een TOP contract waar het kind samen met de ouders en medewerkers afspraken gemaakt hebben 
over bepaalde vrijheden.  

Bijvoorbeeld: ‘Klaas mag om 17uur zelfstandig naar huis fietsen’. Deze afspraken worden altijd in overleg met ouders 
afgestemd en zijn kind-specifiek.  
 

Het activiteitenaanbod van SKSG is bijzonder gevarieerd. We besteden aandacht aan de 5 pijlers Sport en Beweging, Koken 
en Voeding, Natuur en Duurzaamheid, Wetenschap en Techniek, Kunst en Cultuur. 
De pijler Sport en Bewegen is de pijler waarin Club Rodenburg in gespecialiseerd is. Dit zie je terug in onze activiteiten en  de 
setting waar onze locatie gevestigd is. 

 
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 ve rschillende 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 be hoefte. 
 

De groep 
Bij Club Rodenburg is één basisgroep. In deze groep kunnen we 24 kinderen opvangen in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar oud.  
We stimuleren dat zo veel mogelijk kinderen zelfstandig naar de Club kunnen komen. Voor wie dat nog niet kan organis eren 
we begeleiding in de vorm van onze medewerkers of maken we gebruik van busjesvervoer.  

 
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:  

12 kinderen van 7 tot 13 jaar 
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Drie-uurs regeling 
De Kinderopvang kent een beroepskracht-kind-ratio die bepaalt hoeveel medewerkers er worden ingezet op een bepaald 
aantal kinderen van bepaalde leeftijd.  Op de middag-opvang tijdens schoolweken mag maximaal een half uur worden 

afgeweken van de BKR. Bij Club Rodenburg wordt niet afgeweken van de BKR.   
 
Openingstijden kindercentrum 

Bij Club Rodenburg bieden we opvang gedurende de schoolweken aan op maandag, dinsdag en donderdag voor alle scholen 
in Leek en Tolbert.  
De opvang in de vakanties, tijdens margedagen en voorschoolse opvang wordt aangeboden op een locatie naar keuze, dat 
kan zijn SKSG Bubbel, SKSG Liekelei of SKSG Vlindertuin.  

Voor meer informatie over onze diensten en mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 050 – 317 
13 90 of neem een kijkje op onze website www.sksg.nl 
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Bereikbaarheid Locatie 

SKSG Club Rodenburg 
Rodenburg 2 
9351 PV Tolbert 
T – 06-37309549 

E – rodenburg@sksg.nl  
 
Manager Kindcentrum 

Janneke van der Wijk 
Telefoon: 06-18478209 
E-mail: j.vanderwijk@sksg.nl 
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 
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 


