Locatiewijzer van SKSG Melkweg
Buitenschoolse Opvang
Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor BSO-ouders.

 Groen, ruim en uitdagende buitenruimte samen met Bisschop
Bekkersschool
 Gezonde en verantwoorde voeding
 Warme, open groepsruimte
 Prettige sfeer
 Dagelijks variërend activiteitenaanbod
Inleiding
Het bijzondere van kindercentrum SKSG Melkweg is dat de artistieke uitstraling van het gebouw is
gecombineerd met onze Pedagogische visie. Deze combinatie zorg voor een warme pedagogische klimaat
wat je terugziet in de ruimte, de werkwijze en het activiteitenaanbod.
Elk kind is van harte welkom op Melkweg, wij doen er alles aan om dit te laten merken. De kinderen
hebben respect voor elkaar en elkaars eigenaardigheden hoort hierbij. Wij helpen hen graag bij het
opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Kinderen groeien van een positieve benadering, liefde
en aandacht. Bij SKSG Melkweg zorgen wij ervoor dat kinderen vanuit een veilig en vertrouwd gevoel de
wereld en hun eigen ik kunnen ontdekken.
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, lopend of met de bus. Sommige kinderen 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:
In vakanties zijn we geopend van 07:30 – 18:00 en op margedagen zijn we geopend van 08:30 – 18:00.
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 dagprogramma. 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
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mogelijk. Halverwege de middag en rond 17.00 krijgen de kinderen nog weer iets te eten en drinken
aangeboden. Tussen 16.00 en 18.00 uur worden de kinderen gehaald.
De BSO is alle margedagen geopend. 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.
Traktatiebeleid
Dat betekent een feestje en trakteren. Trakteren is altijd iets wat de kinderen erg leuk vinden om te doen.
Ze zijn trots dat ze iets leuks, lekkers of moois van thuis mee krijgen om uit te delen. De SKSG zet zich in
om de kinderen in een gezonde omgeving op te laten groeien en daarom hebben we ons traktatiebeleid
daarop aangepast. We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen blijven trakteren maar dan wel op een
gezonde manier. Op internet zijn vele leuke en gezonde traktaties te vinden. Denk daarbij aan: fruit,
soepstengels, groente, gedroogd fruit enz.
Websites om op te kijken voor ideeën zijn:


www.gezondtrakteren.nl



www.kindertraktatiesgezond.nl



www.google.nl (gezonde traktaties intypen en dan bij afbeeldingen kijken)

Trakteren is natuurlijk altijd een keuze, het is geen verplichting. Soms zijn er ouders die ervoor kiezen om
op de BSO niet te trakteren. Ook zijn er weleens ouders die bij het afscheid een cadeautje voor de groep
willen geven, in plaats van iets eetbaars. Denk daarbij aan: een boekje, spelletje of leerzaam speelgoed.
De groepen
Bij SKSG Melkweg willen we dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en
vertrouwde omgeving. Daarom doen wij ons best om een huiselijke sfeer neer te zetten. De stamgroepen
fungeren als "thuisbasis" voor het kind: een veilige haven van waaruit het kind de wereld kan ontdekken en
verkennen. Wij staan voor kleinschalig, veilig en persoonlijk en kennen daarom kent de BSO twee
stamgroepen:
Naam groep
BSO-groep de Ruimte, Endor
BSO-groep de Ruimte, Yavin

Leeftijdsopbouw
4-7 jaar
7-12 kinderen

Maximale groepsgrootte
30 kinderen
24 kinderen

Pedagogisch Medewerker
3 medewerkers
2 medewerkers

Kinderen zijn nieuwsgierig en ondernemend en willen soms graag op een andere basisgroep spelen. 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 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
zoals beschreven verderop in de locatiewijzer.
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
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wordt geregeld via het toestemmingformulier “Opvang in een 2 e basisgroep”. Kinderen maken gedurende
een week ten hoogste gebruik van twee basisgroepen.
Yavin werkt met topcontracten voor de kinderen. Door middel van deze contracten willen we de
zelfstandigheid van de kinderen vergroten en aanmoedigen. Met de topcontracten mogen de kinderen
bijvoorbeeld zonder begeleiding een boodschap doen, alleen buitenspelen of zelfstandig naar het
voetbalveld.
SKSG Melkweg vangt kinderen van de Bisschop Bekkerschool, de Wegwijzer, Pendinghe, de Nassauschool
en de Zaaier.
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
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Openingstijden kindercentrum en drie-uursregeling
Ons kindercentrum is in de schoolweken geopend aansluitend aan de schooltijden van uw school.
Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur (alleen Bisschop Bekkersschool) en ook kunt u verlengde
opvang afnemen tot 18.30 uur. Voor meer informatie over onze diensten en mogelijkheden kunt u contact
opnemen met ons klantadviesteam via 050 – 317 13 90. In vakanties zijn we geopend van 07:30 – 18:00.
Op margedagen kan uw kind vanaf 08:30 gebracht worden tenzij u normaal gesproken gebruik maakt van
de VSO.
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 moeten zijn.
Tijdens reguliere schoolweken wijken wij de volgende tijden af:


Van 17:15 uur - 17:45 (0,30 uur)

Bij vakanties en margedagen is de afwijking anders. Bij SKSG Melkweg mogen we op de volgende tijden
afwijken:


Van 8.15 - 9.00 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 9-13 uur en tussen 14.30-17 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.
Bereikbaarheid Locatie:
SKSG Melkweg
Poolsterlaan 2
9742 KR Groningen
T - 050-5718617
E – melkweg@sksg.nl
Manager Kindercentrum
Suzanne Veenstra-Riegen
T – 06 – 29 40 24 04
E – s.veenstra@sksg.nl
Contact Service Centrum
Heresingel 10
9711 ES Groningen
T - 050 – 317 13 90
E – klantadvies@sksg.nl
W - www.sksg.nl
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
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Oudercommissie
SKSG Melkweg heeft momenteel geen oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen met
betrekking tot de opvang van de kinderen en vertegenwoordigt hierin de ouders en verzorgers. Wel hebben
we een ouderpanel die regelmatig schriftelijk geïnformeerd worden over de gang van zaken op de locatie.
Ben je geïnteresseerd in een vrijwillige functie binnen de oudercommissie of wilt u deelnemen aan het
ouderpanel, dan kun je dit ook laten weten via de medewerkers van de groep.
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