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Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor BSO ouders. 
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Inleiding  
SKSG BSO Regenboog heeft één groep, Pluto 4 – 13 jaar, die zich bevindt in een ruimte van OBS 

de Pendinghe. Deze basisschool is net als SKSG Regenboog, gehuisvest in de Vensterschool Selwerd. Een 

speellokaal verbindt het BSO lokaal met de centrale speelhal van het kinderdagverblijf.  

 

Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat het zich veilig en vertrouwd voelt. 

Onze medewerkers zijn ervaren en zeer betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen. Wij hechten aan een 

laagdrempelig contact met ouders om goed bij de belevingswereld van het kind aan te kunnen sluiten. Bij 

SKSG Regenboog komen kinderen uit veel verschillende culturen bij elkaar en wij ervaren deze diversiteit 

als verrijking van het kindercentrum. 

 

SKSG BSO Regenboog werkt met het TOP programma (tijd voor ontspanning en plezier). Met dit 

programma ontplooien de kinderen steeds meer hun zelfstandigheid en eigenverantwoordelijkheid. In 

samenspraak met de ouders en kinderen stemmen we jaarlijks individueel af welke vrijheden en 

verantwoordelijkheden het kind mag dragen. Denk hierbij aan het zelfstandig buitenspelen of bezoeken van 

de nabijgelegen bibliotheek.  

 

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 volgt 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 uur krijgen de kinderen nog weer iets te eten en drinken aangeboden. 

Tussen 16.00 uur 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 voeten pad 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.  

 

Voeding en traktaties 
SKSG heeft een voedingsbeleid dat afgeleid is van de aanbevelingen van het voedingscentrum voor de 

kinderopvang. Wij streven ernaar voeding te verstrekken die weinig suiker en zout bevat en de juiste balans 

in vetten, eiwitten en koolhydraten om kinderen optimaal te laten groeien.  

Verjaardagen en andere bijzondere gebeurtenissen in het leven van een kind vieren wij in de groep. Het 

kind krijgt aandacht en staat tijdens de viering in het middelpunt van de groep. Het kind gaat samen met de 

pedagogisch medewerker verzinnen wat het gaat trakteren. De pedagogisch medewerker verzorgt de 

traktatie, die tijdens de viering uitgedeeld wordt. Ouders hoeven dus geen traktatie van huis mee te 

brengen. Hierdoor waarborgen we enerzijds dat de verstrekte voeding in het kindercentrum zo gezond 

mogelijk is en anderzijds dat de verjaardagen van alle kinderen volgens hetzelfde ritueel gevierd worden. De 

belevenis van het kind en het met elkaar in de groep staat hierbij voorop. 

 

De groep 
Ons kindercentrum kent de volgende (stam) groep; 

• Pluto  4 - 13 jaar         maximaal 22 kinderen 

 

Wij werken in de groep met vaste vertrouwde beroepskrachten. De kinderen worden opgevangen in een 

vaste basisgroep. Vanuit deze groep kunnen zij deelnemen aan het locatie brede activiteitenaanbod.  

 

Bij ziekte, verlof of scholing vervangen de pedagogisch medewerkers van de groep elkaar of worden ze 

vervangen door een andere collega van de locatie. Mocht dat niet lukken dan werkt er een pedagogisch 

medewerker van de Flexpool van SKSG. 

 

Wij vangen de kinderen in één basisgroepen op en geven hen bewegingsruimte in 

de Vensterschool 
Kinderen zijn nieuwsgierig en ondernemend en willen soms graag in een ander gedeelte van de 

Vensterschool spelen. Denk hierbij aan het Vensterplein, het speellokaal, de sporthal met de activiteiten 

georganiseerd van BSlim of de bibliotheek. 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 

plek in het gebouw spelen of deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Oudere kinderen kunnen 

zelfstandig deze activiteiten opzoeken, jongere kinderen begeleiden wij bij de deelname. 



T 

Locatiewijzer BSO 

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. 

 

Tijdens schoolvakanties en structureel rustige dagen voegen wij soms groepen en locaties in zijn geheel 

samen in verband met de bezetting en activiteiten. De groep gaat dan in zijn geheel mee naar de andere 

locatie. Dus zowel de kinderen als de vertrouwde pedagogisch medewerkers gaan dan mee naar de andere 

locatie. De ouders hebben dan voor beide/alle locaties een contract ondertekend. 

 

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 

 

Afwijking van de beroepskracht kind ratio 
Gedurende de schoolweken wijken we in de BSO tussen 17:30 uur en 18:00 uur af van de beroepskracht-kind 

ratio. Tijdens  schoolvakanties/margedagen zijn wij de hele dag geopend en dan wijken wij maximaal 3 uur 

af van de beroepskracht-kind ratio. In de ochtend van 8:00 uur tot 9:00 uur, tijdens de middagspauze van 

13:00 uur tot 14:00 uur en in de namiddag tussen 17:00 uur en 18:00 uur.  

 

Mentorschap 
Elk kind heeft een eigen mentor. Eén van de pedagogisch medewerkers van de groep is voor de ouders 

aanspreekpersoon wat betreft de ontwikkeling van het kind en bijzonderheden omtrent het kind. De 

mentor voert de observaties uit en houdt de oudergesprekken van zijn mentorkinderen. Ouders horen 

tijdens het kennismakingsgesprek wie de mentor van hun kind is. Ook is in het ouderportaal voor ouders 

altijd inzichtelijk, wie de mentor is. Kinderen van acht jaar en ouder weten ook wie hun mentor is en hebben 

ook  invloed op wie hun mentor is. 
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Ons aanbod: 
 

• Buitenschoolse opvang 

• Voorschoolse opvang 

• Verlengde opvang 

 

Voor meer informatie over diverse opvangmogelijkheden verwijzen wij u naar: 

https://sksg.nl/wat-bieden-wij/contractvormen/ 

 

Welke scholen worden bediend: 
Wij bedienen OBS de Pendinghe, CBS de Wegwijzer en KTS de Bisschop Bekkersschool. Ook kunnen onder 

bepaalde voorwaarden kinderen vanuit het speciaal onderwijs geplaatst worden.  

 

Openingstijden kindercentrum 
Voorschoolse opvang 4-12 jaar: 

Maandag tot en met vrijdag 7.30 uur – 8.30 uur  

(verlengde opvang mogelijk van 7.00 uur– 7.30 uur)  

 

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar: 

Maandag tot en met vrijdag aansluitend aan de schooltijden tot 18.00 uur  

(verlengd tot 18.30 uur mogelijk) 

 

Vakantieopvang 4-12 jaar: 

In de schoolvakantie 7.30 uur – 18.00 uur.  

Op margedagen 8:30 uur – 18:00 uur. 

 

Algemene informatie  
Op www.sksg.nl kunt u veel informatie vinden over de kinderopvang die SKSG biedt. U 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/ 

 

Bereikbaarheid Locatie 
SKSG | Regenboog  

Eikenlaan 288/7 

9741 EW  Groningen 

Telefoonnummer: 050-5792466 

Email: regenboog@sksg.nl 

https://sksg.nl/wat-bieden-wij/contractvormen/
https://sksg.nl/over-sksg/downloads-links/
https://sksg.nl/hoe-werken-wij/
https://sksg.nl/contact/
https://sksg.nl/contact/klachtenprocedure/
mailto:regenboog@sksg.nl
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Manager Kindcentrum 

Anja Schlüter 

Telefoonnummer: 06-49494284 

e-mail: a.schluter@sksg.nl 

werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag 

Service Centrum 

SKSG Klantadvies 

Heresingel 10 

9711 ES Groningen 

050 – 317 13 90 

klantadvies@sksg.nl  

(Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) 

www.sksg.nl 

 

mailto:a.schluter@sksg.nl
http://www.sksg.nl/

