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Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor BSO-ouders.  
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BSO Nautilus; een unieke BSO van SKSG 
 

• Wij zijn een IKC 
• Wij benutten de talenten van kinderen en ieder kind heeft zijn eigen ontwikkelplan 
• Wij bieden een groot en gevarieerd activiteitenaanbod  
• Wij zijn voorstander van risicovol spelen en werken kind volgend 

 

BSO Nautilus werkt integraal samen met Het Nautilus onderwijs. We zijn een kleine BSO die in de school zit. We werken 
samen met de school vanuit één visie waarbij de talenten van kinderen centraal staan. Zo werken wij met een uitgebreid 
activiteiten aanbod rondom wetenschap en techniek, natuur en duurzaamheid, voeding, sport en bewegen en kunst en 
cultuur. 
 

• Wij werken met vaste pedagogische medewerkers die ook bekend zijn met de school.  
• Wij werken met 1 groep, de stamgroep. Hierin worden maximaal 22 kinderen van 4 tot en met 13 jaar opgevangen. 
• Tijdens schoolvakanties en structureel rustige dagen voegen wij soms locaties in zijn geheel samen in verband met 

de bezetting en activiteiten. De kinderen en vertrouwde pedagogisch medewerkers gaan dan mee naar SKSG 
Noordster. De ouders hebben dan voor beide locaties een contract ondertekend.  
 

Actieve BSO  
De BSO bedient exclusief de kinderen van Het Nautilus. Als de school uit is worden de kinderen door de pedagogisch 
medewerkers opgevangen. 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).  
 
In de vakanties en tijdens margedagen organiseren we vaak extra activiteiten zoals een uitstapje naar de kinderboerderij, de 
bioscoop, het blote-voetenpad, etc. Tijdens deze uitstapjes of grote activiteiten buiten de deur, zorgen we altijd dat er 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. 
 
Openingstijden kindercentrum  
Wij zijn geopend van 14.00 uur tot 18.00 uur. Het is mogelijk om structureel verlengde opvang te kopen van 18.00 tot 18.30 
uur. Voorschoolse opvang bieden wij aan op locatie SKSG Noordster. 
Tijdens vakanties en margedagen, die vastgesteld zijn door Het Nautilus, is de BSO de gehele dag (8.30 tot 18.00 uur) 
geopend. 
Daarnaast bieden wij flexibele opvang aan. Voor meer informatie over onze diensten en mogelijkheden kunt u contact 
opnemen met ons klant-adviesteam via 050-3171390. 
 
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: 11 
kinderen van 4 tot 13 jaar 
 
De 3-uursregeling  
Op een (volledige opvang-) dag mag je drie uur afwijken van de beroepskracht-kind ratio. Deze regeling bepaald hoeveel 
pedagogisch medewerkers op het aantal kinderen aanwezig moet zijn. De drie uursregeling is op reguliere dagen van 17.30 
uur tot 18.00 uur. En tijdens vakantie dagen van 8.30 tot 09.00, van 12.00 tot 13.00 en van 17.00 tot 18.00 uur.  
 
Halen/brengen en afmelden 
Op reguliere schooldagen worden de kinderen door onze pedagogische medewerkers opgevangen.  
In verband met onze activiteitenplanning op vakantiedagen en bij margedagen 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. 
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 Traktatiebeleid  

Wij bieden gezonde voeding aan. Ook tijdens het vieren van verjaardagen, geboorte, of feesten op de locatie willen we ons 
houden aan het voedingsbeleid. Daarom verzorgen wij zelf op de locatie de traktatie van uw kind(eren), tijdens opvangtijd. 
Samen met de kinderen zullen we de traktatie voorbereiden waarna zij deze mogen uitdelen. Geeft u vooral aan wanneer u 
de verjaardag op de BSO wilt vieren. Wij maken er samen met uw kind een feestelijke dag van. 
 
Oudercommissie:  
SKSG BSO Nautilus heeft (nog) geen oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen met betrekking tot de 
opvang van de kinderen en vertegenwoordigt hierin de ouders en verzorgers. Heeft u interesse dan kan u dit kenbaar maken 
tijdens de intake. Zolang er geen oudercommissie is, leggen wij voorgenomen verandering in beleid altijd voor aan de ouders. 
Ook werken wij met een vaste bezetting die laagdrempelig contact op prijs stelt.     
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 Bereikbaarheid Locatie;  

Nautilus BSO 
Geert Waldastraat 2 
9801 AW Zuidhorn 
Telefoonnummer: PM 
Emailadres: PM  
 
Manager kindercentrum  
Frans van der Weg 
06-49493788  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

mailto:klantadvies@sksg.nl
http://www.sksg.nl/
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 Bijlage 1  

 
Tekst uit de “Algemene informatie voor ouders”. Deze tekst is te gebruiken  of aan te passen is te gebruiken voor de concrete 
beschrijving op de locatie. 

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 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.  

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 
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 Bijlage 2 
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