Locatiewijzer SKSG Vlindertuin
Buitenschoolse opvang

•
•
•

Gesitueerd in de schitterende nieuwbouwwijk Oostindie
Onderdeel van Bredeschool Oostindie Accent op de SKSG pijler: Natuur
De BSO kalender biedt veel uitdagende activiteiten zoals SKSG Got Talent

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

Inleiding
SKSG Vlindertuin is een locatie waar we alle vormen van opvang bieden. Dat houdt in dat we naast
onze BSO ook opvang bieden voor baby’s, peuters 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 zich
zelf, 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.
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
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Beweging, Koken en Voeding, Natuur en Duurzaamheid, Wetenschap en Techniek, Kunst en Cultuur.
Vanaf 7 jaar hebben kinderen ook de mogelijkheid om naar de sport BSO te gaan in de Rodenburghal
(zie locatiewijzer Rodenburg).
De kinderen kunnen uitwijken naar een andere groep om mee te doen aan spel of knutselactiviteiten,
als de kinderen dit willen kunnen ze ten allen tijde terug naar hun eigen basisgroep.
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. Voor foto’s kunt
u een kijkje nemen op https://www.sksg.nl/locaties/sksg-vlindertuin/

De groepen
Bij onze buitenschoolse opvang kunnen we 80 kinderen opvangen. De jongste kinderen (4 tot
ongeveer 6 jaar) worden opgevangen bij groep vlindertje (deze groep zit bij het kinderdagverblijf, max
20 kinderen) en groep tijgervlinder (deze groep benut het leerplein rond de kleuterlokalen, max 20
kinderen). Voor de oudste kinderen van 7 tot 12 jaar zijn er twee leerpleinen, beide pleinen max. 20
kinderen. De groep rotsvlinder bevindt zich op het leerplein rond de groepen 4,5 en 6. Groep
vuurvlinder bevindt zich op het leerplein van de tweede etage rond de groepen 7 en 8.
Op de drukke dagen (m.n. maandag, dinsdag en donderdag) zijn in principe alle groepen operationeel.
Op de rustige dagen (m.n. woensdag en vrijdag) worden vlindertje en tijgervlinder samengevoegd;
hetzelfde geldt voor rotsvlinder en dan samen met vuurvlinder.
Bij SKSG Vlindertuin bieden we de volgende diensten aan: flexibele opvang, VSO, 40 en 52 weken
opvang, margedagen incl. en vakantieopvang. 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

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 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.
Wanneer ouders structureel of incidenteel een ander dagdeel willen afnemen dan voorheen, kan het
voorkomen dat er op dat moment op de vaste stamgroep van het kind geen plaats is, maar wel op een
andere stamgroep. Wij hebben toestemming van de ouders nodig voor de opvang in een 2e basisgroep.
Dit wordt geregeld via het toestemmingformulier “Opvang in een 2e basisgroep”. Kinderen maken
gedurende een week ten hoogste gebruik van twee basisgroepen.

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.
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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 die middag willen doen. De kinderen
worden verschillende activiteiten aangeboden waaruit zij kunnen kiezen. Ook vrij spel binnen en
buiten is mogelijk.
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 tijdens alle margedagen geopend. Deze worden ons door de scholen aan het begin van het
schooljaar, meegedeeld.
In de vakanties organiseren we vaak extra activiteiten zoals een uitstapje naar de boerderij, het
museum, het blotevoeten 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.

Het buitenspelen
SKSG BSO vlindertuin heeft een prachtig speelterrein. Met de kinderen worden duidelijke afspraken
gemaakt waar ze wel en niet mogen komen. Er is altijd toezicht buiten tenzij een kind een topcontract
bezit waarop ouder toestemming heeft gegeven dat het kind alleen buiten mag spelen.

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.

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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Drie-uurs regeling
Op een (volledige opvang-) dag mag je drie uur afwijken van de beroepskracht-kind ratio. Deze
regeling bepaalt hoeveel pedagogisch medewerkers op het aantal kinderen aanwezig moeten zijn. Op
SKSG Vlindertuin kunnen we op de volgende tijden afwijken:
Van 08.15 - 09.00 uur 0,75 uur
Van 13.00 - 14.30 uur 1,5 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 uur laat de bezetting toe dat
er iemand alleen werkt op de groep.
Voor een buitenschoolse opvangmiddag geldt maximaal een half uur afwijking. De afwijkende uren
voor de BSO van Vlindertuin zijn tussen 14.30 en 15.00 uur (in het geval een kind van een school
verder weg moet worden gehaald).
Per dag is er tenminste één van de pedagogische medewerkers het grootste gedeelte van de dag
werkzaam op de basisgroep van het kind. Ook op de andere groepen werken vaste medewerkers,
daarnaast is een team-flexer bij SKSG Tolbert en Leek die bij vrije dagen, e.d. ingezet wordt. Zij is
ook een bekend gezicht voor 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 t/m 7 jaar
11 kinderen van 4 t/m 13 jaar
12 kinderen van 7 t/m 13 jaar

Openingstijden kindercentrum
De BSO van SKSG Vlindertuin is geopend op maandag t/m vrijdag na schooltijd. Scholen in de wijk
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 komen. 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 auto. Ook wordt er gebruik gemaakt van vervoer via Taxi Nuis.
Op het moment dat dit uw kind betreft wordt u hierover geïnformeerd tijdens de intake.
De bij ons aangesloten scholen zijn: de Hasselbraam in Leek – Van Panhuysschool in Leek - de
Beelen in Tobert – de Regenboog in Tolbert. 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.
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Tijdens schoolvakanties en structureel rustige dagen
Tijdens schoolvakanties en structureel rustige dagen voegen wij soms locaties in zijn geheel samen in
verband met de bezetting en activiteiten. De groep gaan 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 (miv 1 maart 2019).
Het betreft de locaties SKSG Liekelei en SKSG Bubbel.

Oudercommissie
SKSG Vlindertuin heeft 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 mailen naar: oc.vlindertuin@sksg.nl. Ben je geïnteresseerd in een vrijwillige functie
binnen de oudercommissie, dan kun je dit ook laten weten via dit e-mailadres

Bereikbaarheid Locatie

SKSG Vlindertuin
Knip 1A
9351 XZ Leek
Telefoon:
Vlindertje: 06-21871278
Tijgervlinder: 06-21680846
Rotsvlinder:06-14620539
Vuurvlinder:06-14601593
E mail: vlindertuin@sksg.nl

Manager Kindcentrum
Janneke van der Wijk
Telefoon: 06-18478209
E-mail: j.vanderwijk@sksg.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag

Contact 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
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