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Locatiewijzer SKSG Noordster (BSO) 

Inleiding  
SKSG Noordster is een BSO locatie welke is gevestigd in de moderne brede school De Noordster. We hebben een 
uitgebreid activiteitenaanbod waarbij we werken volgens de 5 pijlers van SKSG; Sport en Bewegen, Koken en Voeding, 
Natuur en Duurzaamheid, Wetenschap en Techniek en Kunst en Cultuur. Kinderen mogen zelf kiezen wat ze gaan 
doen en er is veel ruimte om buiten te spelen op het mooie grote schoolplein. Kinderen zitten bij ons in een vaste 
groep, de stamgroep. Elke stamgroep heeft zijn vaste pedagogisch medewerkers en elk kind heeft zijn of haar eigen 
mentor.  
 
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 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.  
 
De groepen 
Op de BSO zijn de volgende stamgroepen: 
 
Apollo               4-7 jaar 
Orion                4-7 jaar, op woensdag en vrijdag vanaf 7 - 12 jaar 
Zon                   4-7 jaar, op woensdag en vrijdag vanaf 4 -6 jaar 
Pluto                 7-8 jaar 
Super Nova      6-8 jaar 
 
Mercurius       7-12 jaar 
Jupiter             6,5-12 jaar 
 
We bieden verschillende activiteiten aan op de stamgroepen, en is er veel ruimte om te spelen. Alle groepen hebben 
verschillende hoeken en ruimtes. Zo zijn er bijvoorbeeld bouwhoeken, leeshoeken en is er een podium waar 
voorstellingen gegeven kunnen worden. Binnen de Noordster hebben wij tijdens de BSO uren de beschikking over een 
sportzaal waar een pedagogisch medewerker de bevoegdheid heeft om sportonderwijs te geven. 
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Locatiewijzer SKSG Noordster (BSO) 

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: 
 
10 kinderen van 4 tot 7 jaar  
11 kinderen van 4 tot 13  jaar 
12 kinderen van 7 tot 13 jaar 
 
Op de stamgroepen Apollo, Zon, Orion zitten 20 kinderen. Op SuperNova zitten 22 kinderen en op Mercurius 24 
kinderen. Op deze groepen zijn per groep 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. Op de groep Pluto zitten maximaal 12 
kinderen met 1 pedagogisch medewerker. Op de groep Jupiter zitten maximaal 24 kinderen met 2 pedagogische 
medewerkers. Op woensdag en vrijdag en in vakanties zijn er minder kinderen op de BSO. Wij voegen de kinderen dan 
samen op basis van leeftijdsopbouw. Daardoor vangen we in groep Orion op die dagen maximaal 22 kinderen op. 
 
Wij werken kindercentrum breed en vangen de kinderen in maximaal twee stamgroepen op 
Wij hanteren een opendeurenbeleid waarbij het voor kinderen mogelijk is te spelen met vriendjes of vriendinnetjes op 
een andere stamgroep. Of om deel te nemen aan activiteiten die op een andere groep georganiseerd worden. Kinderen 
zijn nieuwsgierig en ondernemend en willen soms graag op een andere stamgroep spelen. Op sommige momenten van 
de dag kunnen de deuren van sommige groepen “letterlijk” openstaan en kunnen de kinderen die dat leuk vinden een 
tijdje op een andere groep spelen. Sommige kinderen vragen of ze op een andere groep mogen spelen, bijvoorbeeld 
omdat er een vriendje op deze groep zit, er ander speelgoed is of er een spannende activiteit plaatsvindt. De kinderen 
kunnen, wanneer zij dit aangeven, altijd weer terug naar hun eigen groep. Soms verlaten kinderen de groep of de 
locatie i.v.m. centrale BSO-activiteiten. Ook bij bovenstaande activiteiten houden wij ons aan de wettelijk regels m.b.t. 
beroepskracht -kind ratio zoals hieronder beschreven  
Soms vangen wij kinderen gedurende een overeengekomen periode naast de eigen stamgroep ook op in één andere 
stamgroep. Voor de opvang in deze tweede stamgroep vragen wij altijd schriftelijke toestemming van de ouders. Dit 
wordt geregeld via het toestemmingformulier “Opvang in een 2e basisgroep”. 
 
Openingstijden kindercentrum  
VSO (voorschoolse opvang)  maandag t/m vrijdag  07:00 – 08:30 uur 
BSO          ma, di,    14:00 – 18:00 uur 
               wo, do en vr   11:30 – 18:00 uur 
Het is mogelijk om extra opvang aan te vragen van 18:00 – 18:30 uur. 
 
Drie uursregeling 
De beroepskracht-kind-ratio 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 beroepskracht-kind-ratio. Voor een buitenschoolse opvang middag geldt maximaal een half uur. De 
afwijkende uren voor locatie Noordster zijn tussen 17:30 en 18:00 uur. 
 
Aangesloten scholen 
- De Borgh, Zuidhorn 
- De Brug, Zuidhorn 
- De Windroos, Zuidhorn 
- Het Anker, Zuidhorn 
- Nautilus, Zuidhorn 
De kinderen worden door onze pedagogisch medewerkers opgehaald van school. Oudere kinderen kunnen (na overleg 
met de ouders) eventueel zelf naar de BSO komen. 
 
Traktatiebeleid 
Na schooltijd wordt er in principe niet meer getrakteerd bij verjaardagen van de kinderen. Dit is dan waarschijnlijk 
ook op school al gebeurd. Wil uw kind toch heel graag trakteren, dan graag een gezonde traktatie. Op 
www.gezondtrakteren.nl vindt u veel leuke ideeën. 
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Oudercommissie 
SKSG Noordster 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 een mail sturen naar: 
oc.noordster@sksg.nl. Bij interesse in een vrijwillige functie binnen de oudercommissie, kan ook via dit e-mailadres 
contact opgenomen worden. 

 
Bereikbaarheid  
SKSG Noordster 
Rijkstraatweg 1 
9801 AM  Zuidhorn 
1. Begane grond: Zon en Apollo: 0594-743101 
2. Begane grond: Orion en VSO: 0594-743102 
3. Eerste etage: Supernova, Jupiter en Pluto: 0594-743103 
4. Tweede etage: Mercurius: 0594-743104 
 
Bij geen gehoor: 06-10124152 (begane grond) en 06-48268425 (eerste etage) en op 06-53326086 (tweede etage) 
Tijdens uitstapjes zijn we bereikbaar op 06 48268425 
 
E-mail: noordster@sksg.nl 
 
Manager kindercentrum  
 

 
 
Frans van der Weg 
f.vanderweg@sksg.nl 
06-49493788 
Aanwezig van maandag t/m 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 


