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In het algemeen beleidsplan staat het pedagogisch beleid beschreven van KomKids. In dit document staan 

de aanvullingen op het algemeen beleidsplan beschreven voor kindercentrum Klinker.  

  

Kindercentrum Klinker biedt de volgende opvang:  

• Verkorte Kinderopvang met VVE (hierna vernoemd als VKV)  

• Samenspel Op Maat (SOM) 

• Buitenschoolse opvang (BSO)  

  

Aantal groepen 4-13 jaar:  

Naam 

groep 

Soort opvang Leeftijd van Tot Aantal 

kinderen 

Samenvoegen begin einde van 

de dag met groep: 

VKV 
Halve 

dagopvang 
2,5 jaar 4 jaar 16 N.V.T. 

SOM Samenspel 

 op maat  

1,5 jaar  2,5 jaar  12  N.V.T.  

BSO BSO 4 jaar 13 jaar 63 N.V.T. 

 

VKV 

Er zijn bij de VKV 2 vaste medewerkers op de groep. Bij de VKV zijn er 16 kindplaatsen op 2 Pedagogisch 

Professionals en zij zijn geschoold in de VVE methodiek Startblokken.   

Samenwerking met basisschool: De Klinker.  

Inhoudelijke informatie over de VKV kunt u terugvinden in het algemeen pedagogisch beleidsplan. 

 

Openingstijden VKV 

O ma, di, do en vr van 7.30 – 13.00 uur 

O ma, di, do en vr van 9.00 – 13.00 uur  

 

SOM 
De SOM-groep (Samenspel Op Maat) is een groep waar ouder samen met kind komt spelen op 
woensdagochtend, onder begeleiding van een Pedagogisch Professional en een vrijwilliger.  
Openingstijden: de groep is geopend van 9.00 tot 11.00 uur. 
 
Openingstijden SOM 
Woensdagochtend van 9.00 – 11.00 uur.  
In de schoolvakanties is de SOM-groep gesloten.  
 

BSO 

De buitenschoolse opvang (BSO) vindt inpandig plaats bij basisschool De Klinker. De kinderen zitten in een 

stamgroep van max. 22 kinderen en er zijn 2 stamgroepen bij BSO Klinker. Wij hebben een nauwe 

samenwerking met BSO Het Mirakel en BSO Regenboog en zullen regelmatig samen activiteiten 

ondernemen. In de schoolvakantie is BSO Klinker gesloten. Er kan dan gebruik gemaakt worden van de 

vakantieopvang die plaats vindt op BSO Het Mirakel.   

 
Openingstijden BSO 
De BSO is buiten schooltijden standaard geopend van 7.30 tot 18.00 uur.   
Tevens is opvang van 7.00 tot 19.00 mogelijk.  
 

Samenwerking met basisschool: De Klinker  

Samenwerking met externe BSO-locaties: AlliantieKids, AquaKids, De Volkstuin en VVKS-Kids.  



Samenstelling team:  

Locatiemanager: Danielle van Oosten en Suzanne van Meeteren 

Eerstverantwoordelijke medewerker: Tamara van der Ven 

VKV: 2 vaste Pedagogisch Professionals 

BSO: 5 vaste Pedagogisch Professionals 

Stagiaires: variabel per schooljaar   

Bij afwezigheid vanPpedagogisch Professionals zal er bij ziekte en verlof inval geregeld worden via de 

invalpool van KomKids of ons vaste uitzendbureau.   

 

3-uursregeling op de BSO 

Bij BSO Klinker maken wij in de schoolweken alleen op maandagmiddag gebruik van de half-uursregeling. 

Kinderen worden in dit half uur gebracht naar AlliantieKids. Dit vindt plaats van: 15.15 uur – 15.45 uur. De 3 

uursregeling wordt tijdens ADV dagen en vakantieopvang ingezet tussen 7.30 en 9.00 uur en van 16.30 tot 

18.00 uur. De leidster-kind ratio kan dan afwijken. 

 

VKV en BSO 

 

Achterwacht 
Wanneer er maar 1 Pedagogisch Professional aanwezig is op de locatie, is er altijd een Pedagogisch 
Professional of de Locatiemanager achterwacht. Tevens kan kindcentrum Het Mirakel dienen als 
achterwacht. Op kindcentrum Het Mirakel zijn er altijd Pedagogisch Professionals en/of Locatiemanagers 
aanwezig. De Locatiemanagers zijn ten allen tijden te bereiken. 

 

Oudercontacten  

In het algemeen pedagogisch beleid staat de informatie over de dagelijkse contacten en 

informatieverstrekking tussen het kindercentrum en ouders/verzorgers. Bij kindcentrum Klinker kunt u ook 

via het mededelingenbord in de hal bij de BSO of in lokaal van de halve dagopvang de laatste informatie 

bekijken, deze wordt door het management actueel gehouden. Regelmatig sturen het management en de 

groepen nieuws naar u via de ouderapp Kidskonnect.  

 

Onze locatie heeft een oudercommissie. De oudercommissie van Het Mirakel vertegenwoordigd ook de 

oudercommissie van KC Klinker, de Regenboog, VVKS-Kids en Aquakids.  

 

Het Mirakel, KC Klinker en de Regenboog hebben hetzelfde management.  

 

Mediabeleid 

We volgen het mediabeleid van KomKids, wij hebben hierover afspraken gemaakt met de kinderen. Bij de 

BSO hebben wij een spelcomputer. De kinderen mogen hiervan maximaal een half uur gebruik maken. De 

kinderen maken geen gebruik van hun mobiele telefoon, deze worden op een afgesloten plek opgeborgen. 

 

BSO 

Halen en brengen   

Voor de buitenschoolse opvang in de middag geldt dat kinderen door de Pedagogisch Professionals op 

school worden opgehaald. De Pedagogisch Professionals verzamelen zich in de gang en wachten tot ieder 

kind er is en registreren de aanwezigheid van de kinderen. Als kinderen zelfstandig naar de BSO komen dan 

hebben ouders daar toestemming voor gegeven middels het zelfstandigheidsformulier.   

 

Kinderen die naar de buitenschoolse activiteiten gaan van VVKS-Kids en AquaKids worden door een 
Pedagogisch Professional opgehaald met het KomKids busje. De kinderen van AlliantieKids lopen samen met 
een Pedagogisch Professional naar de locatie van Alliantie. De kinderen van BSO De Volkstuin worden door 
een Pedagogisch Professional uit school gehaald met de BSO-bus (Stint). De kinderen van BSO Harga 
worden door een Pedagogisch Professional uit school gehaald en met de KomKids bus of BSO-bus naar 



Sportpark Harga gebracht. De kinderen worden op AlliantieKids, AquaKids, De Volkstuin, BSO Harga en 
VVKS-Kids door hun ouders opgehaald. 
 
Externe BSO-locaties  

• AlliantieKids is de turn-BSO, gehuisvest in het gebouw "De Basis” van turnvereniging Alliantie 

• AquaKids is een zwem-BSO, gehuisvest in zwembad Groenoord. 

• De Volkstuin is een natuur-BSO, gehuisvest in Volkstuinvereniging Vijfsluizen. 

• BSO Harga is een sport-BSO, gehuisvest in Sportpark Harga.  

• VVKS-Kids is de voetbal-BSO, gehuisvest in Sportpark Willem-Alexander. 
Bovenstaande externe BSO-locaties zijn geopend op maandag, dinsdag en donderdag.  
BSO Harga is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.   


