Locatiewijzer van SKSG Merdeka buitenschoolse opvang (BSO).
•
•
•
•
•

Uitdagende speelhoeken
In het Molukkenpark
Groene omgeving met veel speel- en ontdekkingsmogelijkheden.
Gevarieerd activiteitenaanbod
Intensieve samenwerking Daltonschool

Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor BSOouders.
Inleiding
Bij SKSG Merdeka staat het kind centraal! Wij gaan uit van de eigenheid van elk kind. Er heerst bij ons
een open en eerlijke sfeer en er is veel aandacht voor buitenspelen en ontdekken. De verzorging wordt
afgestemd op de wensen van de ouders.
De Indische Buurt en omgeving kent uiteenlopende culturele achtergronden. Dit bijzondere en
veelzijdige zie je bij SKSG Merdeka terug, zowel bij de kinderdagopvang als bij de buitenschoolse
opvang. Merdeka werkt met de Dalton visie.
De groepen
Onze buitenschoolse opvang kent de volgende basisgroepen;
Loteng
3 - 6 jaar
Madja
4 - 7 jaar

Max 16 kinderen
Max 15 kinderen

Op de dependance in de school is de groep Hormat gevestigd
Hormat
4 – 12 jaar

Max 60 kinderen*

In het ‘entreegebouw’ op het plein is 1 BSO groep gevestigd:
Dasar
8 a 9-12 jaar

Max 19 kinderen

Op alle groepen werken vaste medewerkers, daarnaast is er ook een teamflexer op Merdeka, die bij
vrije dagen, e.d. ingezet wordt. De teamflexer is ook een bekend gezicht voor de kinderen.
De dependance werkt met tafelgroepen, zie onderstaande uitleg.
*Op de BSO hebben we verschillende tafelgroepen. De tafelgroepen zijn ingedeeld op leeftijd. Per
tafelgroep is er een lijst met de namen van de kinderen die aan de tafel zitten. De lijst is per dag
samen gesteld zodat je kunt zien welke kinderen er die dag aan de tafel zitten. De lijsten hangen
zichtbaar op het prikbord. Elk kind weet bij welke tafel hij/zij zit. Hier wordt alleen van afgeweken in
bijzondere omstandigheden.
Openingstijden kindercentrum en drie-uursregeling
We zijn geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Wij bieden Voorschoolse opvang aan van 7.30-8.30.
Het is ook mogelijk op opvang van 7.00-7.30 af te nemen. Daarnaast is er een mogelijkheid om
structureel verlengde opvang in te kopen per half uur van 18.00 uur tot 18.30 uur. Ook bieden wij de
mogelijkheid tot flexibele opvang.
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De drie-uurs regeling is van toepassing van 8.00 tot 9.00, 17.00 tot 18.00 en van 13.00 tot 14.00 uur
(pauzetijden). Daarbuiten om voldoen we aan de BKR norm (Beroepskracht Kind Ratio).

Actieve BSO
Onze BSO is een actieve BSO-locatie. De BSO werkt met een activiteitenkalender en gebruikt bij de
activiteitenplanning de Meervoudige Intelligentie (voor meer informatie zie paragraaf 3.1 in de
algemene informatie).
Traktatiebeleid
Op Merdeka vieren we verjaardagen door de jarige in het zonnetje te zetten. We zingen de jarige
toe. Op Hormat krijgen ze een kaart en ballonnen, op Loteng en Madja krijgen ze een cadeautje. Op
Merdeka trakteren we niet.
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. Tijdens een margedag kunnen de kinderen vanaf 8.15 gebracht worden, tenzij deze
kinderen deze dag normaal VSO afnemen, dan mogen ze om 7.30 komen.
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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.
Tijdens deze uitstapjes of grote activiteiten buiten de deur, zorgen we dat er voor de groepen Madja
en Loteng altijd 1 pedagogisch medewerker extra meegaat bovenop het verplichte aantal, zodat
deze als vliegende keep kan assisteren. De meeste activiteiten die we doen, doen we bewust in 2
leeftijdsgroepen 4-7 jaar en 7+ zodat de groep waarmee we op pad gaan niet al te groot wordt, we
zorgen ervoor dat we niet boven de 30 kinderen uit komen.
Wij werken kindercentrum breed en vangen de kinderen in maximaal twee basisgroepen op
Kinderen zijn nieuwsgierig en ondernemend en willen soms graag op een andere basisgroep 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 beschreven in 4.12.
Soms vangen wij kinderen gedurende een overeengekomen periode naast de eigen basisgroep ook
op in één andere basisgroep. 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”.
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:
8 kinderen van 3 t/m 6 jaar (Juniorgroep)
10 kinderen van 4 tot 7 jaar
11 kinderen van 4 tot 13 jaar
12 kinderen van 7 tot 13 jaar
De BSO bedient de volgende scholen
➢ OBS Karrepad:
locatie Molukkenstraat.
➢ CBS De Kleine Wereld:
locatie Celebesstraat.
➢ KBS St. Franciscusschool: locatie Star Numanstraat.
De kinderen worden allen lopend gehaald.
Het Karrepad gaat alle dagen om 14.00 uit
De Kleine Wereld en de St. Franciscusschool gaan alle dagen om 14.00 uur uit.
Bereikbaarheid Locatie
SKSG Merdeka
Molukkenstraat 1-2
9715 NR Groningen
Telefoonnummer algemeen: 050 579 11 99
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Email: merdeka@sksg.nl
Dependance BSO
Korreweg 270
9715 AP Groningen
Telefoonnummer: 06-49493715/06-49494209
Dasar BSO
Molukkenstraat 1
9715 NR Groningen
Telefoonnummer: 0618477157
Email: toko@sksg.nl
Manager Kindcentrum
Caroline Schaminee
Werkdagen: maandag dinsdag donderdag en vrijdag
Email: c.schaminee@sksg.nl
Telefoon: 06-38698392
SKSG Service centrum
Heresingel 10, 9711 ES GRONINGEN
Algemeen:
050-3137727 (Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur)
Email:
klantadvies@sksg.nl
www.sksg.nl
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