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Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor BSO-ouders.  
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Inleiding  
 
Kennismaken met veel verschillende sporten en ontdekken wat je echt leuk vindt! 
 
Onze gespecialiseerde sportmedewerkers zorgen elke dag voor gevarieerde en uitdagende activiteiten. Plezier in sport staat 
bij ons voorop. We zorgen voor een laagdrempelige manier van sporten waarbij we oog hebben voor alle kinderen. 
Ontdekken is belangrijker dan de prestatie.  
 
Wie sport en beweegt voelt zich gezonder, fitter, sterker en leert spelenderwijs tal van vaardigheden. Bij dé Sport BSO van 
Zuidhorn (voor kinderen van 7 jaar en ouder) maken wij samen met de kinderen, van de opvang een sport. De opvang vindt 
plaats op SKSG Athletica BSO in de bestuurskamer van VV Zuidhorn: een ideale omgeving voor sport en bewegen.  
 
JUMP-IN 
 
Kinderen kunnen bij SKSG Athletica BSO kennismaken met veel verschillende sporten en ontdekken wat ze echt leuk vinden. 
Bijvoorbeeld: klimmen, levend pingpong, judo, yoga, rugby, unihockey, BMX, kickboksen en nog veel meer. Deze activiteiten 
kunnen op - maar ook buiten - het Sportpark georganiseerd worden, bijvoorbeeld in een gymzaal of bij een sportvereniging in 
de buurt. Ieder kwartaal wordt via de JUMP-IN ladder het programma met de verschillende sporten bekend gemaakt. 
 
Openingstijden van Athletica BSO 
 
Onze Sport BSO is tijdens schoolweken geopend op maandag, dinsdag en donderdag aansluitend aan de schooltijden van de 
school van uw kind (van +/- 14.00 tot 18.00 uur). SKSG Athletica Zuidhorn vangt kinderen op van de OBS de Borgh, CBS de 
windroos, CBS het Anker, De vlieger en de Brug. Tijdens 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: 
SKSG Noordster. 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. 
 
Heeft u op andere dagen opvang nodig, dan kunt u hiervoor terecht bij SKSG Noordster. Hier kunnen de kinderen ook terecht 
in de vakanties en bij margedagen. Zodra de sport BSO verder groeit, is er de mogelijkheid om ook in de vakanties en 
margedagen open te zijn. Dit is op basis van de vraag.  
 
Voor meer informatie over onze diensten en mogelijkheden kunt u contact opnemen met ons klant-adviesteam via 050- 
31713900 
 
De groep 
 
Bij SKSG Athletica willen wij dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Daarom 
doen wij ons best om een huiselijke sfeer neer te zetten. Daarnaast willen we de kinderen voldoende (sport)uitdaging 
bieden. Wij werken met 1 stamgroep van 24 kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Aan de stamgroep is een mentor 
verbonden. De stamgroep fungeert als “thuisbasis” voor het kind: een veilige haven van waaruit het kind de wereld kan 
ontdekken en verkennen. Continuïteit, een veilige en vertrouwde omgeving en inzet van bekende gezichten spelen een 
belangrijke rol op de BSO. 
 
Kinderen zijn nieuwsgierig en ondernemend en willen soms graag op een andere basisgroep spelen. Soms verlaten kinderen 
de groep of de locatie i.v.m. centrale BSO-activiteiten. Ook bij bovenstaande activiteiten houden wij ons aan de wettelijke 
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 wordt geregeld via het toestemmingformulier “Opvang in een 2e basisgroep”. 
Kinderen maken gedurende een week ten hoogste gebruik van twee basisgroepen.  
 
Voor meer informatie over de plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met ons klant-adviesteam via 050-3171390 
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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 dagelijks, van 15.45 tot 17.00 uur, Sport- en Spelactiviteiten aan en ondersteunen de kinderen bij hun 
keuze en het samenspel met andere kinderen. Het programma van de Sport- en Spelactiviteiten wordt mét input van de 
kinderen samengesteld en bekend gemaakt via de Jump-In. Tussendoor wordt de kinderen fruit aangeboden en kunnen zij 
water of thee drinken naar behoefte. 
 
BSO tijdens een vakantie of margedag  
Er wordt eerst klein gestart. De kinderen gaan tijdens vakanties en margedagen eerst nog naar de Noordster. Wanneer we 
groot genoeg zijn om dit bij Athletica zelf te faciliteren geldt de volgende situatie: 
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. Tussen 16.00 en 18.00 uur worden de kinderen gehaald. In de vakanties organiseren we 
vaak extra activiteiten zoals een uitstapje naar de klimhal, de bioscoop, het blote voetenpad, centrale BSO-activiteiten etc. 
Om naar deze activiteiten te gaan verlaten de kinderen soms de groep of de locatie. 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. 
 
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: 12 
kinderen van 7 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. Tijdens reguliere schoolweken wijken wij bij SKSG 
Athletica Zuidhorn op de volgende tijden af: van 17:00 – 17:45 uur (0,75 uur) Het betekent dat wij tussen 14:00-17:00 uur bij 
meer dan halfvolle groep altijd 2 pedagogisch medewerkers inzetten. Na 17:45 uur laat de bezetting het toe dat er iemand 
alleen werkt op de groep. 
 
Trakteren  
Hieperdepiep, er is er één jarig! Ondanks dat een verjaardag vieren en trakteren vaak op school al gebeurt, vinden we het op 
de BSO ook belangrijk dat er wordt stil gestaan bij een verjaardag. Het kind staat deze dag centraal en mag een activiteit 
kiezen. Op de BSO trakteren? Ouders kunnen hierover contact opnemen met de locatie, dan zorgen wij hiervoor. SKSG zet 
zich in om de kinderen in een gezonde omgeving op te laten groeien en daarom hebben we ons traktatiebeleid daarop 
aangepast. 
 
Oudercommissie:  
SKSG Athletica Zuidhorn 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;  
SKSG Athletica BSO 
Sportlaan 1 
9801 KZ Zuidhorn  
06 21633066 
Athletica@sksg.nl 
 
Manager kindercentrum  
Frans van der Weg 
Bereikbaar maandag tot en met vrijdag 
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 
 


