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Summerkids beleid  
 
Summerkids is hét BSO zomervakantieprogramma van KomKids voor kinderen van 4 t/m 12 jaar uit 

Schiedam en Vlaardingen. Zes weken lang hebben we leuke, uitdagende en afwisselde workshops en 

veel uitjes! We gaan avontuurlijke spellen en proefjes uitvoeren en we spelen veel buiten, want dat is 

in de zomer natuurlijk het allerleukste. Samen maken we er een onvergetelijke zomervakantie van. 

Tijdens de kortere vakanties stellen de locaties zelf een vakantieprogramma samen en vinden de 

activiteiten plaats op en rond het kindcentrum. In de zomervakantie pakken we dit anders aan en 

komen alle kinderen samen op één centrale locatie. Een groot aantal activiteiten zullen hier 

plaatsvinden en voor andere activiteiten is dit een start- en eindpunt. 

‘s Ochtends verwachten we de kinderen tussen 7.00 uur en 9.15 uur op het zeer unieke en 

hypermoderne Sportpark Willem-Alexander op het A4-tunneldak tussen Schiedam en Vlaardingen. 

Alle workshops en uitstapjes starten en eindigen hier. We hebben bijna het hele sportpark met alle 

faciliteiten tot onze beschikking, wat extra veel mogelijkheden biedt. De organisatie van Summerkids 

is van 20 juli t/m 28 augustus 2020 op Sportpark Willem-Alexander te bereiken via telefoonnummer 

06-46001218. 

Bij Summerkids zullen kinderen de basisgroep verlaten om een uitdagende activiteit te ondernemen.  

Een concrete en duidelijke omschrijving van de werkwijze is terug te vinden in de werkinstructies van 

elke diverse functie binnen Summerkids. 

Alle pedagogisch medewerkers zijn in de aanloop naar Summerkids uitgebreid geïnformeerd en 

worden gedurende Summerkids ondersteund door de coördinatoren. Nieuwsbrieven, een 

informatieochtend en rondleiding op het sportpark hebben ervoor gezorgd dat de pedagogisch 

medewerkers met de juiste informatie bij Summerkids starten. 

We brengen zo veel mogelijk continuïteit aan in het rooster van Summerkids. Zo borgen we de 

emotionele veiligheid van kinderen. Medewerkers van de diverse locaties zijn aanwezig om naast de 

kinderen van hun eigen locatie, de kinderen van andere locaties actief en enthousiast te ontvangen.  

Ook tijdens Summerkids zal de beroepskracht- kind ratio in acht worden genomen. Bij uitstapjes 

houden we de geldende beroepskracht- kind ratio aan. De roosters van de pedagogisch 

medewerkers sluiten aan op het aantal kinderen dat een mooie zomer beleeft tijdens Summerkids. 

Bij het kamp zullen er te allen tijde twee pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Als het kindaantal 

boven de twintig uitkomt wordt er bij elke tien kinderen een pedagogisch medewerker toegevoegd. 

Er zullen ten alle tijden minimaal twee pedagogisch medewerkers aanwezig zijn tijdens de nacht. 

Om ons aanbod zo volledig en uitdagend mogelijk te maken, maken we ook gebruik van externe 
partijen die een specifieke activiteit zullen uitvoeren. De activiteiten zullen in samenwerking met de 
pedagogisch medewerkers en de externe partij  een succes vormen. Zo hebben de kinderen de hele 
dag plezier met de pm’er welke bekend is en krijgen ze daarnaast door professionals een super tof 
aanbod waar ze zich voor hebben ingeschreven. In de samenwerking met externe partijen zijn de 
wettelijke kaders geborgd.  
 
Het algemeen pedagogisch beleid van KomKids rondom emotionele veiligheid is ook tijdens 
Summerkids van kracht. Om dit te borgen zal het Pedagogisch Kenniscentrum met regelmaat 
aanwezig zijn om hier te ondersteunen en te reflecteren indien nodig. 
 
Bij het sportpark zijn er tal van mogelijkheden rondom het gebruik van het park. We hanteren een 
duidelijke structuur met vaste dagprogramma’s, zodat de kinderen elke dag weten wat er wanneer 
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gaat gebeuren. In de werkinstructies voor de pedagogisch medewerkers staat het dagprogramma 
duidelijk omschreven. 
 
Het ontvangstveld is opgedeeld in duidelijke vlakken. Op de verschillende stukken van het veld staan 
dagelijks diverse pm’ers van de KomKids- locaties. Zoals al eerder benoemd houden we in het rooster 
rekening met de continuïteit voor de kinderen.  De diverse mentoren van de kinderen zijn aanwezig 
(behoudens individuele vakanties), dit werkt hetzelfde als op de reguliere locaties.  
 
Tijdens Summerkids maken we gebruik van de drie uurregeling in de ochtend en in de middag. In de 
ochtend gebruiken we 1,5 uur van 7.30 uur tot 9.00 uur en in de avond gebruiken we 1,5 uur van 
17.00 uur tot 18.30 uur. 
 
De huidige regelingen blijven onverminderd van kracht. Mocht er onverhoopt iets gebeuren, zijn 
voor de kinderen de eigen bso locaties toegankelijk.  
De oudercommissie is in de afgelopen jaren intensief betrokken geweest bij de start van 
Summerkids. Zij hebben tijdens de centrale oudercommissie-overleggen van dit jaar uitgebreid 
geëvalueerd en zijn wederom geïnformeerd en betrokken.  
Ouders vinden dit een feest voor hun kinderen. Dit is een duidelijke terugkoppeling geweest tijdens 
de evaluatie van 2017, 2018 en 2019 en voor ons nog eens zichtbaar tijdens de lancering van 
Summerkids 2020, daar de inschrijvingen vanaf dag één binnen stroomden.  
 
Ouders hebben vooraf informatie ontvangen via nieuwsbrieven en het digitale programma is tijdig 
gedeeld. Op elke locatie is vanaf eind mei een programma aanwezig en een poster met onder andere 
de Summerkids locatie, website, etc. Tevens kunnen kinderen en ouders altijd terecht bij de 
pedagogisch medewerkers voor verdere vragen. 
 
Iedere ochtend worden ouders ontvangen bij de ontvangsttent. De pedagogisch medewerkers zijn 
daar zowel in de ochtend als in de middag aanwezig. De ouders melden hun kind dan aan bij de 
medewerkers en zij registreren dat het kind er is. Deze medewerkers zijn op de hoogte van: de 
aanwezige pedagogisch medewerkers, waar de pedagogisch medewerkers (per locatie) zich op het 
veld bevinden, welke activiteiten de kinderen gaan doen, welke bijzonderheden er die dag zijn en zij 
dragen er uiteindelijk zorg voor dat al deze informatie aan de pedagogisch medewerkers wordt 
overgedragen. De pedagogisch medewerkers hebben zo alle ruimte en tijd voor een zomers feest 
tijdens Summerkids.  
 
Summerkids en Corona 
Vanuit de organisatie hebben wij Summerkids voorgelegd om te bespreken binnen het team TBZ 
(Team Bevolkingszorg) en daarna in gemeentelijk Beleidsteam (GBT) in de gemeente Schiedam.  
Er is positief op Summerkids geadviseerd. Summerkids wordt georganiseerd voor de reguliere BSO 
kinderen. Hierdoor is Summerkids geen evenement, maar vakantieopvang. 
  
We maken van Summerkids weer een mooi zomers feest! 
 


