
 Locatiewijzer SKSG Borgman Oosterpark 

Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op ons pedagogisch beleid en de algemene informatie over onze opvang voor 
ouders. Zie hiervoor de links in het stukje Algemene informatie. 

➢ Kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang en onderwijs samen
➢ Flexibele opvang
➢ Babytuin, kookstudio en atelier
➢ Een actief en enthousiast team

Inleiding 
SKSG Borgman Oosterpark bevindt zich in het IKC Borgman Oosterpark, midden in het groen van het park in 
een prachtig nieuw gebouw. Bij SKSG Borgman Oosterpark zetten we ons met hart en ziel in voor kinderen van 
0-12 jaar. Door de gezellige huiselijke sfeer en de liefdevolle aanpak voelen kinderen zich snel bij ons thuis. 
Kinderen krijgen bewegingsvrijheid en mogen zich op hun eigen tempo ontwikkelen. We bieden veel activiteiten 
op het gebied van spelen, bewegen, creativiteit, koken en muziek. In en om het gebouw hebben we de kinderen 
enorm veel te bieden met het atelier, theater, speellokaal, keuken, park en Jopterrein. We hebben veel aandacht 
voor gezonde voeding, we bakken dagelijks brood, maken vaak verse soep of warm eten en beschikken over een 
gezellige keuken waar we kunnen koken met kinderen. Door de unieke combinatie van kinderdagopvang, 
peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en onderwijs in één gebouw ondernemen kinderen ook veel samen, en 
kunnen ze doorgroeien binnen hun vertrouwde omgeving. Alle kinderen zijn welkom. Dat maakt SKSG Borgman 
Oosterpark zo leuk. 

De groepen 
KDV 
Uilen      0-2 jaar maximaal 12 kinderen 
Ooievaars 0-4 jaar maximaal 16 kinderen 
De Flamingo’s 2-4 jaar maximaal 16 kinderen 
De Merels  2-4 jaar maximaal 16 kinderen 

Alle kinderen zitten in een eigen stamgroep waaraan drie of vier vaste 
pedagogisch medewerkers verbonden zijn. Zij werken volgens een basisrooster 
op de groep. Bij ziekte, verlof of scholing vervangen ze elkaar of worden ze 
vervangen door een collega van het team. Mocht dat niet lukken dan werkt er 
een wijkflexer uit de Oosterparkwijk of SKSG. Voor 0-jarigen werken we 
afhankelijk van de grootte van de groep met twee of drie vaste pedagogisch medewerkers waarvan altijd iemand 
aanwezig is, met uitzondering van vakantie, scholing en ziekte. De derde of vierde pedagogisch medewerker 
vervangt dan de collega. Als we activiteiten buiten het kindcentrum organiseren, vragen we ouders toestemming 
en gaan er altijd pedagogisch medewerkers mee om het te begeleiden. Aan het begin van de dag beginnen we 
gezamenlijk, afhankelijk van hoeveel kinderen er komen gaan de kinderen tussen half 8 en 8 uur naar de eigen groep. 

BSO 

Slangen  4-8 jaar maximaal 22 kinderen, begane grond
Poema’s   4-8 jaar maximaal 22 kinderen, begane grond
Koala’s  4-8 jaar maximaal 22 kinderen, eerste verdieping
Panda’s 8-12 jaar, maximaal 24 kinderen, eerste verdieping

Alle kinderen zitten in een eigen basisgroep waar één of twee pedagogisch medewerkers aan verbonden zijn. Als 
er iemand niet is vanwege verlof, scholing of ziekte komt er vervanging vanuit het eigen team of een wijkflexer. 
Er is veel samenwerking en uitwisseling tussen de groepen. 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 11 kinderen pedagogisch medewerker van ons meegaat. 



Flexibiliteit 
SKSG Borgman Oosterpark biedt veel flexibiliteit. Via ons digitale ouderportaal heb je de mogelijkheid om dagen 
te ruilen of een tegoed aan uren op te bouwen die je kosteloos om kunt zetten naar een aanvraag voor extra 
opvang. Daarnaast bieden we flexibele opvang. Je ontvangt aan het begin van het jaar je urensaldo en wij bieden 
gegarandeerd opvang op dagen die je wenst, mits je ze voor de 15e hebt doorgeven. SKSG Borgman Oosterpark is 
elke werkdag geopend van 7 tot 18.30 uur. Het eerste en laatste half uur vallen onder verlengde opvang. Hiervoor 
kun je een apart contract afsluiten. Informeer hiervoor bij onze klantenservice. 

Pikler, Startblokken en Meervoudige intelligentie 
Ontwikkelen in je eigen tempo, vrije beweging, vrij spel en een respectvolle verzorging zijn de sleutelwoorden 
van Emmi Pikler waardoor wij ons op de babygroep laten inspireren. Spelend leren, dat vinden wij belangrijk 
voor de peuters. We hebben een rijk aanbod aan speelleermateriaal en activiteiten. Wij werken op de 
peutergroepen met het voorschoolse educatie programma Startblokken. Elke peuter die gebruik maakt van onze 
peuterspeelzaal opvang kan vanaf 2 jaar oud gebruik maken van 16 uren VVE aanbod. De overheid stelt dat 
kinderen in de periode vanaf 2.5 jaar tot 4 jaar een aanbod moeten kunnen krijgen van 960 uren VVE. Op SKSG 
Borgman Oosterpark bieden we dit door wekelijks 16 uren peuterspeelzaal opvang aan te bieden gedurende 40 
schoolweken in een jaar. Hierdoor ontvangt iedere peuter ten minste 16 x 60 weken = 960 uren voorschoolse 
educatie. De overgang naar school is klein, kinderen spelen al op het leerplein van de onderbouw en pedagogisch 
medewerkers van SKSG Borgman Oosterpark werken ook binnen onderwijstijd. 

Op de BSO bieden we activiteiten vanuit 5 pijlers. SKSG Masterchef (koken en voeding), SKSG Discovery Kids 
(wetenschap en techniek), SKSG Sportexperience (sport en bewegen),  SKSG Goes Green (natuur en 
duurzaamheid) SKSG Got talent (cultuur). In de zomer hebben we een activiteitenprogramma SKSG Summerfun. 
Daarnaast werken we vanuit de theorie van de meervoudige intelligentie. Als kinderen 8 zijn, kunnen ze ook naar 
SKSG Barabas, onze BSO in De Jonge Onderzoekers. 

Vier-ogen-principe 
Op het kinderdagverblijf werken we volgens het 4-ogen-principe. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat je altijd 
gezien of gehoord kunt worden door een andere volwassene. Pedagogisch medewerkers zijn nooit alleen in het 
gebouw. Slaapkamers en groepsruimtes zijn transparant, je kunt naar binnen kijken. De slaapkamers grenzen 
direct aan de groepsruimte. Als we een slaapkamer gebruiken waar dat niet geldt, zetten we de babyfoon aan. 

Verjaardag vieren. 
Jarig zijn is een feestje waard. Op SKSG Borgman Oosterpark zorgen wij dat het een bijzondere feestelijke dag is 
voor het kind. Er wordt gezongen, kinderen mogen een poster of button uitzoeken, met het fruit rondgaan en alle 
groepen langs om een stickertje of stempel te halen. Ook voor de baby’s zorgen wij voor een verjaardag poster. 
Wij hebben het aanbieden van gezonde voeding hoog in het vaandel staan, daarom hoeven de kinderen geen 
traktatie meer van huis mee te nemen en zorgen wij voor een feestelijke en gezonde verjaardag. De mentor van je 
kind overlegt voor de verjaardag hoe en wanneer je kind de verjaardag wil vieren op de groep. 

Drie-uurs regeling KDV 
Op een dag mag je drie uur afwijken van de beroepskracht-kindratio. Deze ratio regelt hoeveel pedagogisch 
medewerkers (PM) op het aantal kinderen aanwezig moet zijn. Op SKSG Borgman Oosterpark hebben we dit per 
groep als volgt vastgelegd:
Babygroepen 
We mogen afwijken van: 
Van 8.15 tot 9 uur         0,75 uur 
Van 13:00 tot 14.30 uur   1,5 uur (pauze tijden) 
Van 17:00 tot 17.45 uur          0,75 uur 
Tussen 9-13 en 14.30-17 uur werken we bij een meer dan halfvolle groep met twee PM-ers. 
Voor 8.15 en na 17.45 uur laat de bezetting toe dat er een PM'er alleen werkt op de groep. 

Peutergroepen 
Op de peutergroepen worden de peuterspeelzaalkinderen wat later gebracht en weer eerder gehaald. 
We mogen afwijken van: 



8.30 tot 9.00 uur   0,5 uur 
12.30 tot 14.30 uur             2 uur 
17.00 tot 17.30 uur                  0,5 uur 
Tussen 9-12.30 en 14.30-17 uur werken we bij een meer dan halfvolle groep met twee PM-ers. 
Voor 8.30 na 17.30 uur laat de bezetting het toe dat een PM'er alleen werkt. 

Buitenschoolse opvang 
SKSG Borgman Oosterpark werkt samen met een aantal scholen. We halen de kinderen dagelijks op en bieden 
opvang op de dagen dat de scholen gesloten zijn vanwege vakantie of margedagen.  
Het gaat om de volgende scholen: 

• IKC Borgman Oosterpark

• Kleine Wereld locatie Roosensteinlaan,

Drie- en halfuurs regeling BSO 
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 17-17.30 uur. 
Op een marge- of vakantiedag mag je drie uur afwijken van de 
beroepskracht-kindratio.  
We mogen op de volgende tijden afwijken: 
Van 8.30 tot 9.30 uur 1 uur 
Van 13:00 tot 14.00 uur 1 uur (pauze tijden) 
Van 16.30 tot 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 uur laat de bezetting toe dat een PM'er alleen werkt op de groep, vaak gaan de groepen dan 
ook samen. 

Contact 
SKSG Borgman Oosterpark 
Klaprooslaan 202 KDV 

Klaprooslaan 204 BSO 
9713 SX Groningen 
kantoor: 050-3139685 

E-mailadres KDV:
E-mailadres BSO:
Website:
Website IKC

oosterpark@sksg.nl 
oosterpark.bso@sksg.nl 
www.sksg.nl/ikc-borgman-oosterpark 
www.ikcborgman.nl/oosterpark 

De groepen hebben een eigen telefoonnummer, dan heb je het snelst contact: 
Kiekeboe:   050-3117366 
Kakelbont:   050-3117364 
Zonnestraal:   050-3121259 
Slangen/Poema:  050-3115573 
Koala’s:    050-3131798

Wilma Glastra is de manager Kindcentrum van de SKSG-locaties in de Oosterparkwijk. Zij werkt op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Je kunt haar telefonisch bereiken op: 06-13609145. Mailen is mogelijk op  
e-mailadres: w.glastra@sksg.nl

Oudercommissie 

mailto:oosterpark@sksg.nl
mailto:oosterpark.bso@sksg.nl
http://www.sksg.nl/ikc-borgman-oosterpark
http://www.ikcgroningen.nl/borgman-oosterpark/
mailto:w.glastra@sksg.nl


SKSG Borgman Oosterpark heeft samen met SKSG Barabas een Oudercommissie. De oudercommissie 
behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van de kinderen en vertegenwoordigt hierin de ouders 
en verzorgers. Voor contact kun je ze mailen:  oc.pierewiet@sksg.nl  wordt oc.oosterpark@sksg.nl 
Ben je geïnteresseerd in een vrijwillige functie binnen de oudercommissie, dan kun je dit ook laten weten via 
dit e-mailadres. 

Contact Service Centrum 

Voor informatie over opvangmogelijkheden, kosten van de opvang en contractwijzigingen kun je contact 
opnemen met onze klantenservice. Deze is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur 

Bezoekadres: 
Heresingel 10 
9711 ES Groningen 
Telefoon: 050 – 317 13 90   
E-mailadres klantadvies@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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