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Info over BSO ZiezoKids 
Startjaar van centrum:  2007 
Adres:     Anthonie Muysstraat 2 
Postcode/Plaats:   3117 LD Schiedam 
Telefoonnummer:  06- 46 00 12 18 
Website:    www.komkids.nl 
E-mail:     ziezokids@komkids.nl 
1e verantwoordelijke: Claudia van Dijk 
Locatiemanager:   Desiree Salman 
 
Vormen van opvang:    
BSO ZiezoKids is op werkdagen geopend van 7.00 – 19.00 uur en biedt: 
 

- Buitenschoolse opvang (BSO) 
BSO is opvang in de ochtend, in de namiddag, op extra vrije dagen van school en tijdens 
schoolvakanties. 

 

Naam groep BSO Leeftijd 
van 

Tot Aantal 
kinderen 

Samenvoegen 
begin einde van 
de dag met 
groep:  

ZiezoKids 1 
 

BSO 4  13 jaar  21 ZiezoKids 1,2 

ZiezoKids 2 
 

BSO 4  13 jaar 21 ZiezoKids 1,2 

 
Bij de BSO heeft iedere basisgroep 2 vaste pm’ers. Op woensdag en vrijdag voegen de 
basisgroepen altijd samen. De bso is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op 
woensdag zijn beide groepen open, maar voegen zij samen i.v.m. het lage kind aantal.  
Op de woensdag en vrijdag voegen wij samen met BSO de Wieken i.v.m het kindaantal. 
 
3 uurs regeling: 
Op reguliere dagen maken we geen gebruik van de 3 uurs regeling. Bij ADV en vakantiedagen in 
de BSO maken we gebruik van de 3 uurs regeling tussen 7:30-9:00 en tussen 16:30-18:00. Op 
deze tijden wijken we verantwoord af van de beroepskracht-kindratio. De beroepskracht-
kindratio is tussen 9:00-16:30 altijd kloppend.  
 
Achterwacht: 
Op het moment dat er maar 1 pedagogisch medewerker aanwezig is op de locatie, is de 
leidinggevende de achterwacht. Deze kan ten alle tijden binnen 10 minuten aanwezig zijn op de 
locatie.  
 
Communicatie: 
De communicatie naar de ouders toe gaat altijd digitaal. Hierbij maken we gebruik van de flex 
app of ouders ontvangen een email. Daarnaast hangen we bepaalde informatie op, op het 

http://www.komkids.nl/


whiteboard van de groepen. Dit om de informatie extra onder de aandacht te brengen en om 
ouders die minder talig zijn aan de hand van de brief de informatie mondeling over te brengen.  
 
(Sociale) media gebruik door kinderen: 
Bij bso ZiezoKids 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 ZiezoKids 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 voor 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.  
De kinderen maken de kinderen alleen gebruik van nieuwe media onder begeleiding van de 
pedagogisch medewerker. Dit gebruik blijft beperkt tot het kijken van een filmpje op de tablet 
of tv gekoppeld aan het thema. In de praktijk zijn deze momenten heel sporadisch en blijven 
per keer beperkt tot maximaal 10 minuten.  
 
(Sociale) media gebruik door BSO ZiezoKids: 
BSO ZiezoKids maakt ook gebruik van (sociale) media om ouders en geïnteresseerden te 
informeren over activiteiten en andere aangelegenheden die plaatsvinden binnen ZiezoKids en 
KomKids. Wij gebruiken daar de digitale omgeving van ouders van kinderen van ZiezoKids 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. 
  
4 ogen principe: 
Bij ZiezoKids hanteren we hier dezelfde uitgangspunten als binnen KomKids. Deze zijn 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan van KomKids.  
 
 


