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* BSO locatie die de kinderen ophaalt van alle scholen Grootegast en omgeving 
* Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich welkom voelen 
* Wij bieden een veilige en vertrouwde opvang in een ontspannen sfeer 
* De BSO kalender biedt veel uitdagende activiteiten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor BSO-ouders.  

https://www.sksg.nl/custom/uploads/2020/02/Algemene-informatie-Bso-ouders-2020-v1.0.pdf
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Inleiding  
SKSG Grootegast is een locatie waar we alle vormen van opvang bieden. Dat houdt in dat we naast onze BSO-
groep voor kinderen van 4-12 jaar ook opvang bieden aan kinderen van 0-4 jaar oud.  
We hebben een babygroep, een peutergroep en een peuterspeelzaalgroep. 
 
Wij vinden het belangrijk op de BSO dat de kinderen zich welkom voelen. Wij bieden een veilige en vertrouwde 
opvang in een ontspannen sfeer. Kinderen hebben de ruimte en aandacht nodig om zichzelf, hun eigen “ik” te 
kunnen ontwikkelen. Dit doen we door te kijken en actief te luisteren naar de behoefte van een kind. We 
proberen ons in te leven in de gedachte van een kind en de wereld om hem/haar heen. Kinderen zijn kleine lieve 
mensen die wij liefde mogen geven, veiligheid mogen bieden en stimuleren in hun ontwikkeling. We vinden het 
heel belangrijk hen respectvol te behandelen. We benaderen de kinderen en respecteren hen als mensen met 
hun verschillende karakters, emoties en hun verstandelijke en lichamelijke mogelijkheden. Ieder kind ontwikkelt 
zijn verstandelijke en lichamelijke mogelijkheden in zijn eigen tempo. Sneller is niet beter. Het belangrijkste is het 
plezier van het kind wanneer hij iets nieuws kan. Door het kind positief te benaderen krijgt het meer vertrouwen 
in zichzelf, in de pedagogisch medewerker en in elkaar, waardoor het zich beter kan ontwikkelen in de 
verschillende ontwikkelingsgebieden zoals de sociale-, emotionele- en lichamelijke ontwikkeling.  
 
Als uw kind op de BSO-dag naar voetbal, zwemmen of een andere sport moet overleg dit dan met de 
medewerkers van de groep. Wij doen onze uiterste best om dit voor u en uw kind te regelen.  
 
Ons activiteitenaanbod is bijzonder gevarieerd. Waarbij we aandacht besteden aan de 5 pijlers: Sport en 
Beweging, Koken en Voeding, Natuur en Duurzaamheid, Wetenschap en Techniek, Kunst en Cultuur. 
 
De groepen 
Bij onze buitenschoolse opvang kunnen we 30 kinderen opvangen. De basisgroep heet Mallemolen en daar 
worden maximaal 20 kinderen opgevangen. Op het moment dat we boven de 20 kinderen uitkomen maken we 
naast onze BSO ruimte ook gebruik van de kindercaravan en/of de ruimte van de peuterspeelzaal als die niet 
gebruikt wordt door de peuters. Daar wordt gegeten, gedronken en wordt er een activiteit aangeboden. 
 
Bij SKSG Grootegast bieden we de verschillende diensten aan. 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  
 
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 
 
Drie-uurs regeling  
Op een (volledige opvang-) dag mag je drie uur afwijken van de beroepskracht-kind ratio. Zie hierboven 
Tijdens reguliere schoolweken wijken wij van de volgende tijden af: 

• Van 17:15 uur - 17:45 (0,30 uur) 

Het betekent dat wij tussen 14.00 en 17.45 uur bij een meer dan halfvolle groep altijd 2 pedagogisch 
medewerkers inzetten. Na 17.45 uur laat de bezetting toe dat er iemand alleen werkt op de groep. 
 
Bij vakanties en margedagen is de afwijking anders. Bij BSO Grootegast mogen we op de volgende tijden afwijken:  

• Van 8.15 - 9.00 uur            0,75 uur  
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• Van 13.00 - 14.30 uur       1,50 uur (pauze tijden)  

• Van 17.00 - 17.45 uur       0,75 uur.  

Het betekent dat wij tussen 9.00 – 13.00 uur en tussen 14.30-17.00 uur bij een meer dan halfvolle groep altijd 2 
pedagogisch medewerkers inzetten. Voor 8.15 en na 17.45 laat de bezetting toe dat er iemand alleen werkt op de 
groep. 
 
Openingstijden kindercentrum 
De BSO van SKSG Grootegast is geopend op maandag t/m vrijdag na schooltijd. Scholen in de buurt van de BSO 
worden lopend bezocht om de kinderen van school te halen. Wij staan altijd op dezelfde en overzichtelijke 
centrale plek, zodat kinderen weten waar ze zich moeten verzamelen.  
Op een groep van elf kinderen of meer halen twee pedagogisch medewerkers de kinderen van school. Onderweg 
naar de BSO maken de pedagogisch medewerkers een praatje met de kinderen over hoe het op school was en 
over wat ze onderweg tegenkomen.   
Voor oudste kinderen is het mogelijk om zelfstandig naar de BSO te komen, vaak is dat op de fiets. Dit wordt  
i.o.m. de ouders vastgelegd in een TOP contract.  
 
Bij de scholen die verder weg liggen worden de kinderen gehaald en gebracht door pedagogische medewerkers 
met de SKSG bus, dan wel met Taxi Nuis. 
De bij ons aangesloten scholen zijn: De Molenberg in Grootegast –Christal in Grootegast – Jan Kuipers in 
Grootegast –’t Fundament in Lutjegast – Het Kompas in Opende - de Klister in Opende en Remmelt Booyschool in 
Doezum 
Staat uw school er niet bij? Informeer bij onze klantenservice naar de mogelijkheden.  
 
Tijdens marge- en vakantiedagen bieden wij de hele dag van 7:30-18:00 uur, opvang aan.  
In de vakantie en op margedagen worden er regelmatig extra leuke activiteiten gedaan, zoals een uitstapje naar 
de kinderboerderij, de bioscoop, maar ook kookactiviteiten etc. Daarom vragen wij ouders de kinderen voor 10.00 
uur te brengen en na 17.00 uur op te halen.  
 
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. 
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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.  
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Bereikbaarheid Locatie 
SKSG Grootegast BSO 
Hoofdstraat 81 
9861 AC Grootegast 
06 – 13 93 25 02 
grootegast.bso@sksg.nl 
U kunt altijd onze voicemail inspreken en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug  
 
Manager Kindcentrum 
Janneke van der Wijk 
06-18478209 
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 
 
 

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

