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GreenKids is een locatie die gevestigd is in het Natuur Milieu en Educatiecentrum in Schiedam-Noord. Wij 

hebben een nauwe samenwerking met het NME. Voor en na schooltijd kan uw kind hier heerlijk ontspannen 

en op onderzoek uitgaan. Onze Pedagogisch Medewerkers nemen de kinderen mee op ontdekkings- en 

belevingstocht door de prachtige natuur van Schiedam. Daarbij maken we gebruik van alle mogelijkheden en 

materialen die het NME-centrum en omgeving ons biedt! Kinderen van Christelijke Basisschool Kethel 

kunnen gebruik maken van deze bijzondere BSO.  

 

Openingstijden: 

GreenKids is elke dag geopend voor- en na schooltijd. De Voorschoolse opvang (VSO) is van 7.30-8.30 en de 

Naschoolse Opvang (NSO) van 14:15-18.00 uur. Er is een mogelijkheid om extra uren in te kopen, van 7.00-

7.30 uur en van 18.00-18.30 uur.  

 

In de schoolvakanties is GreenKids gesloten. Er kan dan gebruik gemaakt worden van de vakantie opvang van 

de Kidslocaties die plaats vindt op BSO De Volkstuin, of Kindercentrum Blink (Schiedam Nieuwland).  

 

Groepsgrootte: 

Er kunnen maximaal 21 kinderen per dag opgevangen worden.  

 

3-uurs regeling: 

Op reguliere dagen maken we geen gebruik van de 3-uurs regeling. 

 

Achterwachtregeling: 

Op de dagen dat GreenKids geopend is, is het NME, AlliantieKids en Kindcentrum De Violier onze 

achterwacht.  

 

(Sociale) media gebruik door kinderen:  

Bij BSO GreenKids volgen we het beleid van KomKids. De sociale media zijn niet meer weg te denken in de 

tijd van nu, voor de BSO kinderen. Dit betekent dat bij de BSO van GreenKids door de kinderen van 8 jaar en 

ouder gebruik gemaakt kan worden van (spel) computers, televisie (film kijken), laptops, tablets, internet en 

mobiele telefoons. Samen met de kinderen hebben we afspraken gemaakt hoe lang en wanneer de kinderen 

gebruik mogen maken van deze nieuwe media. Kinderen mogen maximaal 10 minuten achter de computer 

zitten, als ze geen huiswerk aan het maken zijn. Is een kind bezig met zijn huiswerk dan kan deze onbeperkt 

gebruik maken van de computer. Voor het gebruik van de mobiele telefoon van het kind zelf geldt dat ze een 

half uur op een vooraf afgesproken tijdstip op hun telefoon mogen appen, spelen, muziek luisteren. We 

hebben bewust gekozen om het gebruik van de nieuwe media wel toe te staan, maar beperkt. We vinden het 

belangrijk dat de kinderen naast het gebruik van de nieuwe media, ook andere vaardigheden ontwikkelen; 

samen spelen, contacten leggen, buiten zijn, ontwikkelen van grove motoriek, creatief zijn en fantasie 

ontwikkelen.   

GreenKids maakt ook gebruik van media om ouders en geïnteresseerden te informeren over activiteiten en 

andere aangelegenheden die plaatsvinden binnen GreenKids en KomKids. Wij gebruiken daar de digitale 

omgeving van ouders van kinderen van GreenKids voor. Deze digitale omgeving is voor iedere ouder 

toegankelijk via een persoonlijke inlog. Derden kunnen hier geen toegang tot verschaffen. Tijdens het 

intakegesprek wordt ouders gevraagd of foto’s van hun kind hierop geplaatst mag worden. Tevens wordt dan 

gevraagd of de foto van hun kind gebruikt mag worden voor de website (www.komkids.nl), brochures, 

krantenartikelen en andere informatie ten behoeve van informatievoorziening van en over KomKids of 

verstuurd mogen worden per post of per e-mail aan andere ouders binnen KomKids.  

Oudercommissie:  

Wij hechten groot belang aan de medezeggenschap van ouders en een goede en open samenwerking met 



ouders. Binnen KomKids hebben we de visie om in elke wijk een bepaald aanbod te creëren wat 

ondersteuning biedt aan de ontwikkeling van kinderen. We dragen zorg voor een veilige en uitdagende 

omgeving voor het jongste kind en een gevarieerd aanbod in de buitenschoolse opvang. Om dit te kunnen 

realiseren, zullen we de oudercommissies gaan centraliseren. Het doel is dat we alle ouders proactief kunnen 

raadplegen en informeren rondom beleidsmatige processen. Kindcentrum Wensboom is het moedercentrum 

in de wijk en daarbij horen BSO Greenkids en BSO AlliantieKids als bijzondere bso's en  kindcentrum Violier 

als kleine IKC ook bij de oudercommissie wijk noord 1. 


