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Voor u ligt het locatiewerkplan van KindRijk Oceaan 4+. KindRijk Oceaan 4+ biedt opvang aan
kinderen van 0-13 jaar in de wijk Rietkampen.
In dit werkplan staan alle locatiegerichte zaken beschreven. Voor algemene pedagogisch
beleidzaken, kunt u ons Pedagogisch beleid raadplegen.
In dit locatie werkplan kunt u lezen dat wij kwaliteit enorm belangrijk vinden. Wij hebben de
mooie taak om uw kind(eren) op te vangen op de BSO en wij vinden het heel belangrijk dat
uw kind zich bij ons thuis, geliefd en gezien voelt.
Contactgegevens:
Adres:
Telefoon:

Wilsondreef 45, 6716 DN Ede
0636371620

Manager:
Mail:

Laura Heij
laura@kindrijk.nl

Groepen:

BSO Octopus (4-8 jaar)
BSO Orca (8+)
VSO Zeester

Wanneer er naar aanleiding van Locatie Werkplan KindRijk Oceaan 4+ nog vragen en/of
opmerkingen zijn, kunt u zich wenden tot mij of tot de Manager Kwaliteit, Marjolein v.d. Burg
(marjolein@kindrijk.nl)
Carola Roelofsen
KindRijk Buitenschoolse opvang
Augustus 2021
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Hoofdstuk 1: Groepsruimte
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KindRijk Oceaan 4+ is onderverdeeld in 3 groepen, VSO Zeester, BSO Octopus en BSO Orca.
De kinderen die VSO Zeester bezoeken worden opgevangen in de ruimte van de
peuteropvang. De kinderen van de peuteropvang komen pas binnen zodra de VSO kinderen
op school zitten.
BSO Octopus, deze groep is voor kinderen van 4-8 jaar. Deze stamgroep zit in 1 BSO ruimte.
De kinderen van BSO Orca (8+) hebben hun stamgroep in de aula. Op deze manier kunnen
alle kinderen na schooltijd aan tafel genieten van de gezelligheid van leeftijdsgenoten, onder
het genot van drinken en eten.
In de groepsruimte zijn speelgoed, knutselmaterialen en spelmaterialen aanwezig om bij ieder
kind aan te sluiten.
De groepsruimte van de kinderen van BSO Octopus is niet bedoelt voor de kinderen van BSO
Orca. Andersom is dit geen probleem. Wij willen, met name, voor de jongste kinderen de
vertrouwde en veilig omgeving waarborgen en de jongste kinderen vinden de oudere
kinderen veelal spannend.
In de groepsruimtes worden na het tafelmoment diverse activiteiten aangeboden.
Wij vinden kind participatie heel belangrijk, wij willen de kinderen van Orca actief mee laten
denken over ons Locatiewerkplan en de activiteiten.
Zo is de BSO een plek van de kinderen en gecreëerd door de kinderen.
De stamgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen. Voor de kinderen van Octopus is dit in de
BSO ruimte, voor de kinderen van Orca is dit in de aula.

Hoofdstuk 2. De buitenruimte
___________________________________________________________________________

De buitenruimte van KindRijk Oceaan 4+ grenst aan de school waarin Oceaan 4+ gevestigd is.
De buitenruimte is voorzien van klimtoestellen en een zandbak. Daarnaast worden er rijdende
materialen aangeboden aan de kinderen. We proberen ook bij het buitenspelen de motoriek
te stimuleren.
In de zomer wordt het schaduwdoek boven de zandbak gehangen, zodat de kinderen
beschermd worden tegen de zon.
Elke middag worden er buiten activiteiten aangeboden voor de diverse interesses van de
kinderen.
Wij motiveren buiten spelen en proberen door middel van een rijk aanbod alle kinderen elke
dag minimaal een half uur buiten te laten spelen.
Als een kind niet mee wil doen aan het spel of aan het vrij spel buiten halen wij ook
binnenspeelmateriaal naar buiten om het kind toch in de frisse buitenlucht te laten spelen,
maar wel zo dat ook dit kindje een leuke en ontspannen middag heeft.
Bij slecht weer krijgen de kinderen activiteiten aangeboden in het speellokaal. Dit gebeurt per
stamgroep.
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Hoofdstuk 3. Pedagogisch medewerkers
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________________________________________________________
Bij KindRijk Oceaan 4+ werken vaste pedagogisch medewerkers. Deze medewerkers hebben
allemaal een kindgericht diploma en zijn ingeschreven in het personenregister.
Er is elke dag een EHBO’er en een BHV’er aanwezig.
Bij ziekte of vakantie worden de vaste medewerkers vervangen voor medewerkers van de
locatie die de kinderen kennen, zodat ieder kind een bekend en vertrouwd gevoel heeft bij de
BSO.

Hoofdstuk 4. Dagindeling
________________________________________________________
Bij KindRijk Oceaan 4+ hebben we veelal een vast dagritme:
14:15 uur:
De school is uit, alle kinderen komen naar de BSO.
14:30 uur:
Alle kinderen gaan aan tafel in hun eigen stamgroep, nadat ze hun handen
hebben gewassen. Aan tafel is er tijd voor een gesprek, een spel of wordt er
een verhaal verteld. De kinderen krijgen water met smaak, fruit/ groente.
15:00 uur:
Er worden diverse activiteiten aangeboden, zowel binnen als buiten, daarnaast
is er veel ruimte voor vrij spel.
16:00 uur:
De kinderen krijgen water met smaak en een cracker.
16:15 uur:
De activiteiten en vrij spel gaan door.
18:30 uur:
De BSO is voorbij, alle kinderen gaan naar huis toe.
In de vakanties en op studiedagen zijn de kinderen de hele dag welkom bij KindRijk. KindRijk is
om 7:30 uur open en biedt de hele dag door een creatief, sportief en afwisselend programma
aan.

Hoofdstuk 5. Thema’s
________________________________________________________
KindRijk Oceaan 4+ werkt met thema’s. Omdat onze BSO ruimte in de ochtend gebruikt wordt
door de peuteropvang en zij door middel van Piramide aan thema’s werken, hebben wij de
zelfde thema’s een beetje stoerder gemaakt voor de BSO Octopus. Zodoende kunnen wij
gebruik maken van de steeds wisselende inrichting van de ruimte van de peuteropvang. De
kinderen van Orca hebben dit thema weer aangepast in een nog stoerder jasje.
De thema’s worden elk jaar in september aan alle ouders gemaild en elke maand krijgen
ouders een nieuwsbrief met een evaluatie en foto’s.
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