
Centrum gebonden pedagogisch beleidsplan BSO van IKC ’t Palet  

versie mei 2019  

  
Dit plan is een aanvulling op het algemene pedagogisch beleidsplan van KomKids. Deze specifieke 
aanvullingen hebben betrekking op IKC ’t Palet. Binnen IKC ’t Palet bieden wij voor één of meerdere 
dagen per week de volgende vormen van opvang:  
  
Openingstijden  
Buitenschoolse opvang 07.30-18.00. Het is mogelijk om gebruik te maken van zowel vervroegde 
opvang van 07.00-07.30 als verlengde opvang van 18.00-18.30. Deze uren kunnen apart worden 
ingekocht.  
Er zijn 4 BSO groepen binnen de locatie IKC `t Palet:  

Naam groep  Soort opvang  Leeftijd van  Leeftijd tot  Max. aantal kinderen  

Groene ontdekkers  Buitenschoolse opvang  4 jaar  13 jaar  21 kinderen  

Oranje onderzoekers  Buitenschoolse opvang  4 jaar  13 jaar  20 kinderen  

Blauwe uitvinders  Buitenschoolse opvang  4 jaar  13 jaar  20 kinderen  

Paarse wetenschappers  Buitenschoolse opvang  4 jaar  13 jaar  10 kinderen  

  
Op maandag, dinsdag en donderdag werken wij sinds januari 2019 met kiesdag. Met kiesdag hebben 
de kinderen keuze uit de volgende 3 activiteiten of vrij spel. 

1. Een beweegactiviteit; hierbij kan gedacht worden aan een dansspel in de gymzaal of yoga, 
maar ook een bezoek aan het park.  
2. Een buitenactiviteit; hierbij kan gedacht worden aan buitenspelletjes zoals schipper mag ik 
overvaren of tikkertje maar ook de speeltuinen in de buurt opzoeken met de 
kinderen deze verkennen en daar spelen.  
3. Een creatieve activiteit; hierbij kan gedacht worden aan knutselen of koekjes bakken maar 
ook aan een workshop breien.  

De activiteiten van kiesdag vinden plaats tussen 16.00uur en 17.00uur en het kan ook zijn dat dit 
buiten de locatie is. Vrij spel mogen de kinderen ook ten alle tijden kiezen maar het doel is natuurlijk 
wel dat de kinderen de activiteiten zo leuk vinden dat ze dat niet meer willen!  
  
Vanwege de bezetting is er op woensdag en vrijdag één groep open. Op deze dagen bieden 
de pedagogisch medewerkers naast de mogelijkheid voor vrij spel en buitenspelen ook minimaal 1 
activiteit aan.  
  
IKC `t Palet  
Wij werken samen met basisschool ’t Palet en vormen zo Integraal Kind Centrum ’t Palet. Om te 
zorgen voor een goede afstemming en doorgaande lijn voor uw kind tussen de buitenschoolse 
opvang en basisschool, wisselen wij indien van toepassing informatie uit over uw kind met de 
leerkracht en de intern begeleider van de school. Wij informeren u hierover zodra er iets bijzonders 
is en mocht schriftelijke informatie uitwisseling van toepassing zijn, vragen wij altijd vooraf uw 
toestemming.  
  
3-uurs regeling  
De wet geeft de mogelijkheid om 3 uur per dag van de Beroepskracht Kind Ratio (BKR) af te wijken. 
Binnen de BSO van KomKids maken wij hier soms gebruik van. Bij IKC `t Palet wijken wij op de 
volgende momenten verantwoord af van BKR:  

• Op reguliere dagen maken we geen gebruik van de 3-uurs regeling bij deze opvangsoort.   
• Bij ADV en vakantiedagen in de BSO maken we soms gebruik van de 3-uurs regeling tussen 
7:30-9:00uur en tussen 16:30-18:00uur. Op deze tijden wijken we verantwoord af van de BKR.   

Buiten deze tijden zetten we voldoende medewerkers in om ons aan de BKR te houden.   



Oudercommissie  
IKC ’t Palet heeft een betrokken oudercommissie. De oudercommissie werkt volgens het reglement 
oudercommissie. Dit ligt ter inzage bij de locatiemanager van het kindercentrum en kan op aanvraag 
worden verstrekt. De oudercommissie denkt mee in het behouden van kwaliteit binnen het 
kindercentrum en vertegenwoordigd de ouders van alle kinderen binnen IKC ‘t Palet. In de hal, voor 
het binnentreden, staat een informatiebord. Hierop staat hoe u de oudercommissie kunt bereiken en 
wie er deel uit maken van de oudercommissie. Nieuwe gezichten zijn altijd welkom om deel uit te 
maken van de oudercommissie!  

 


