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BSO Kids & Go is een unieke kleinschalige 

buitenschoolse opvang voor uw kind.   

Onze opvang is gesitueerd in een mooie 

groene en uitdagende omgeving, waarbij 

SPORT en NATUUR centraal staan.     

Kom gerust een keer bij ons langs om te 

kijken en te ervaren hoe wij samenwerken 

met uw kind!  

BSO Kids & Go 

Dreef 7a 

1431 WE Aalsmeer 

0297-321711 
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KIDS & GO EN DE VOORDELEN…. 

 

 MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG OPEN TOT 18.30 

UUR 

 GRATIS OPHAALSERVICE VAN KINDEREN UIT SCHOLEN IN 

KUDELSTAART EN AALSMEER 

 TIJDENS VAKANTIES OPEN VANAF 07.30 UUR! 

 52 WEKEN PER JAAR GEOPEND 

 FRUIT EN VERANTWOORDE TUSSENDOORTJES INBEGREPEN 

 GEDIPLOMEERDE, DESKUNDIGE EN BETROKKEN PEDAGOGISCH 

MEDEWERKERS 

 ACTIVITEITEN GERICHT OP KINDER-PARTICIPATIE EN 

ZELFSTANDIGHEID  

 LEUKE, INTERESSANTE EN UITGEBREIDE (MEDE DOOR KINDEREN 

BEDACHTE) WORKSHOPS, SPORTIEVE ACTIVITEITEN EN 

CURSUSAANBOD 

 EEN ONDERSCHEIDEND PEDAGOGISCH BELEID VOLGENS 

HOW2TALK2KIDS 

 

Wij spelen veel buiten en we zijn een echte sport, 

spel en natuur BSO! 
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Betreft: Informatiepakket “BSO Kids & Go”  

Beste ouder(s),  

 

Hierbij treft u het informatiepakket aan van “BSO Kids & Go”, een professionele 

kinderopvangorganisatie die zich dagelijks bezig houd met buitenschoolse opvang 

voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. “BSO Kids & Go” is een onderdeel 

van particuliere kinderopvangorganisatie KDV KieKeBoe bv te Aalsmeer die is 

opgericht in 1995 en opvang biedt aan kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Dit 

informatiepakket bestaat uit een brochure en een inschrijfformulier. “BSO Kids 

& Go” is een sportieve kleinschalige buitenschoolse opvang met in totaal 40 

kindplaatsen en is gehuisvest op het trapveldje achter zwembad “de Waterlelie” 

aan de Dreef te Aalsmeer. De groenste omgeving in Aalsmeer!  

 

Bij “BSO Kids & Go” werken wij met twee groepen met kids tussen de vier en 

twaalf jaar die nauw met elkaar samenwerken, omdat wij van mening zijn dat 

integreren van verschillende leeftijden een positieve uitwerking heeft op het 

individuele kind. De kwaliteit van onze dienstverlening staat altijd voorop. Het is 

dan ook een bewuste keuze geweest om een kleinschalige voorziening te 

realiseren, zodat er gelet kan worden op details, de relatie met ouders en kind 

optimaal kan verlopen en er gewerkt wordt in kleine hechte teams, die van al het 

reilen en zeilen binnen “BSO Kids & Go”op de hoogte zijn.  

 

“BSO Kids & Go” biedt kinderen veiligheid, vertrouwen en sportief en natuurlijk 

avontuur-op-maat. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van 

zelfvertrouwen, het leren spelen en delen met anderen en het ontdekken van 

eigen én andermans grenzen. Maar bovenal wordt er natuurlijk ook gewoon pret 

gemaakt. Want een kind dat plezier heeft, ontwikkelt zich goed!  

Ouders hebben een belangrijke rol binnen “BSO Kids & Go”. U als ouder 

delegeert een deel van de opvoeding van uw kind(eren) aan ons en daarmee een 

deel van de verantwoordelijkheid. Een open communicatie over de verschillende 

leefwerelden waarin het kind verkeert, vinden we essentieel.  
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Wellicht tot ziens bij “Kids & Go”, de léukste, sportiefste en natuur BSO!  

  

Bianca Wegbrands  

Directeur kinderopvangorganisatie “BSO Kids & Go”  
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Inleiding  

Op 16 mei 2011 is KDV KieKeBoe bv gestart met buitenschoolse opvang (BSO) 

Kids & Go op het trapveldje achter zwembad “de WaterLelie”. Een unieke locatie 

met veel groen en vooral veel ruimte! Totaal is er bij de BSO plaats voor 40 

kinderen per dag, verdeelt over twee groepen. Beide groepen worden begeleid 

door twee gediplomeerde pedagogische medewerkers. De ingang van Kids & Go is 

gesitueerd links van de midgetgolfbaan, nabij de kinderboerderij. U gaat het 

bruggetje over en na 20 meter, aan de linkerkant is de ingang van Kids & Go. Er 

is voldoende parkeerruimte!  

 

Kids & Go is bedoeld voor basisschoolkinderen tussen de 4 en 13 jaar, biedt 

vertrouwde opvang met oprechte aandacht voor ieder kind en creeert een sfeer 

waarin ieder kind zich thuis voelt. Kids & Go is open op maandag, dinsdag, 

woensdag en donderdag. I.v.m te weinig aanmeldingen, vangen we op de vrijdag 

tijdelijk geen kinderen op. Als de school een vrije ochtend heeft, dan gaan we 

wel open, maar dan moeten er minimaal vier kinderen aangemelde kinderen zijn. 

Ouders kunnen deze opvang vooraf aanvragen bij de administratie.   

 

Dagindeling en activiteiten  
Kids & Go wil zoveel mogelijk actief en creatief bezig zijn op allerlei gebieden, 

met de kinderen die onze BSO bezoeken. Zo bieden wij diverse sporten, 

cursussen, clinics en workshops aan, zoals bijvoorbeeld zwemlessen voor het A-B 

en C diploma, zeillessen, voetbal, Jazzballet, judo, tennis, muziekles, streetdance 

sport en spel, vissen etc. Onze sportinstructeur die 2 middagen per week komt, 

verzorgt allerlei sporten met de kinderen. De kinderen bedenken deze zelf en 

worden in overleg met de sportinstructeur uitgevoerd. 

 

Kinderen die via Kids & Go zwemmen, krijgen voorrang bij het zwembad op 

andere inschrijvingen. De wachttijd bij het zwembad is normaliter ongeveer een 

jaar. Het scheelt, is de ervaring, een aanzienlijke tijd. Overigens brengen en 

halen wij de kinderen zonder extra kosten. Wij brengen een groepje kinderen 

naar het zwembad op donderdagmiddag om 17.15 uur. Dit is voor het a, b of c 
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diploma. Wij brengen kinderen alleen tijdens de schoolweken naar het zwembad 

en niet gedurende de schoolvakanties. Kinderen die op een andere dag of andere 

tijd zwemmen kunnen wij helaas niet wegbrengen. Houdt u hiermee rekening als u 

uw kinderen opgeeft voor de zwemlessen.  

 

Tijdens vakanties van kinderen zullen we zo veel mogelijk verschillende 

activiteiten aanbieden en gaan we met grote regelmaat met de kids op pad.  

 

De kosten voor het volgen van cursussen en/of sport welke niet georganiseerd 

worden door Kids & Go, maar door bijvoorbeeld een samenwerkingspartner, 

bijvoorbeeld het zwembad,  de sportschool of Dineaux Nederland, worden apart 

aan u door ons gefactureerd. Ook betalen wij een deel van de kosten. Halen en 

brengen van kinderen naar de sport of cursus is geheel kosteloos. Sporten, 

cursussen, clinics en workshops die kids & Go in huis organiseert, zijn meestal bij 

de prijs inbegrepen. Voor sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage 

gevraagd. Hier wordt u van te voren over op de hoogte gesteld. Het is echter 

altijd vrijblijvend om mee te doen. Er is natuurlijk ook ruimte zijn voor 

ontspanning. Kinderen kunnen naast de sportieve activiteiten die worden 

aangeboden ook hun eigen spel kiezen, alleen, met anderen, binnen of buiten. Wij 

knutselen, tekenen en schilderen ook geregeld met de kinderen of we doen 

gezellige buitenspelletjes en verzorgen de kinderen hun eigen geplante groenten 

en plantjes. Kortom, onder toeziend oog en onder begeleiding van de pedagogisch 

medewerker kunnen kinderen hun eigen vrije tijd naar hartenlust invullen.  
 

Wanneer de kinderen na schooltijd bij Kids & Go komen, staat er limonade of 

thee klaar en wordt er gezamenlijk wat gegeten. Dit kan vers fruit zijn, 

ontbijtkoek en/of een koek. Op woensdag- en vrijdagmiddag (mits we open zijn) 

wordt er aan het begin van de middag gestart met een gezonde en verantwoorde 

lunch. De pedagogisch medewerkers  betrekken de kinderen actief bij het 

tafelmoment, het eten en alle dingen daaromheen. Ze gaan in op vragen en 

opmerkingen van kinderen en zullen hen stimuleren om de mogelijkheden en 

onmogelijkheden te ontdekken met behulp van fantasie, materiaal én omgeving. 

Uiteraard zijn er voor de kinderen ook mogelijkheden om huiswerk te maken! bij 

voldoende animo zullen wij zorgen voor huiswerkbegeleiding.  
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Openingstijden  
Kids & Go is het hele jaar geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, 

behalve op erkende feestdagen, de dag voor Kerst, eerste en tweede Kerstdag, 

eens per vijf jaar op 5 mei en de dag na Hemelvaart. Op oudjaarsdag sluiten wij 

altijd om 16.00 uur.  

 

Studiedagen, die belangrijk zijn voor het personeel, worden altijd gepland op de 

dag na Hemelvaart en de dag voor Kerst.  

 

Gedurende schoolweken (40 weken) wordt na schooltijd opvang geboden vanaf 

15.00 uur tot 18.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag is Kids 

& Go geopend vanaf 12.00 uur. De pedagogisch medewerkers starten altijd een 

half uur eerder dan de openingstijden met de voorbereidingen. Deze 

voorbereidingstijd wordt in rekening gebracht. Het is bij ons mogelijk om alleen 

schoolweken af te nemen, alleen vakantieweken, of beiden. Het is ook mogelijk 

om bijvoorbeeld schoolweken af te nemen en 4 vakantieweken. Net naar wat u 

nodig heeft.  

 

Tijdens schoolvakanties, ook de periode tussen Kerst en Oud&Nieuw (12 weken 

per jaar) is Kids & Go geopend vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur. Indien uw kind in 

de onder- of bovenbouw op vrijdag een extra vrije ochtend of middag heeft (z.g. 

margedagen of studiedagen schoolpersoneel), zal er ook buitenschoolse opvang 

worden aangeboden vanaf 07.30 uur waarbij een minimum van vier kinderen 

geldt. U dient uw kind minimaal één maand van te voren op te geven, i.v.m. de 

personele planning.  

 

U dient dit zelf goed in de gaten te houden, omdat dit op elke school verschillend 

zal zijn. Deze extra flexibele opvang wordt op de eerst volgende factuur in 

rekening gebracht.  

 

Ruilen van dagen kan bij Kids & Go onbeperkt, mits er plek is op de groep. Ook 

biedt Kids & Go de mogelijkheid om incidentele flexibele opvang af te nemen, in 

het geval u een enkele keer opvang voor- of na schooltijd nodig heeft en/of 

alleen in de schoolvakanties. Dit is mogelijk indien de bezetting van de kinderen 

en personeel dit toelaat. U dient uw kind liefst minimaal een maand van te voren 
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op te geven voor de extra buitenschoolse-, vakantieopvang of margedagen!  

Mocht dit niet mogelijk zijn, omdat u uw rooster nog niet heeft, dan kan dit ook 

op een later tijdstip. Indien u gebruik maakt van vakantieopvang, of margedagen, 

dan dient u uw kind zelf te brengen en te halen naar en van Kids & Go. Vervoer 

van school naar Kids & Go wordt bij incidentele opvang na school ook door ons 

geregeld. Vervoer is gratis!  

 

Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van 2 jaar aangemeld worden voor een plaatsje 

bij Kids & Go! De minimale afname van BSO is bij reguliere opvang 1 dag per 

week.  

 

Afmelden Wanneer uw kind(eren) een dag niet naar de BSO komt verzoeken wij 

u dringend dit aan ons te melden. Meldt u uw kind af, dan zouden we dat graag 

voor 09.30 uur willen weten, omdat we rekening moeten houden met het ophalen 

van uw kind. U kunt altijd bellen met ons kinderdagverblijf, daar is vanaf 07.30 

iemand aanwezig. U kunt aan hen doorgeven dat uw kind ziek, of weer beter is, 

zodat we hem of haar weer op kunnen halen van school. Het nummer van het 

kinderdagverblijf is: 0297-344613. Het kan zijn dat het even duurt voordat er 

opgenomen wordt.  

 

Kapper Naar de kapper gaan brengt voor kinderen soms veel spanning met zich 

mee. Veel ouders stellen dit daarom zolang mogelijk uit. Kids & Go biedt u 

daarom de mogelijkheid uw kind tijdens de opvang (in zijn vertrouwde omgeving) 

te laten knippen.  

 

Medicijnen Wij dienen alleen medicijnen toe op doktersadvies. Ook wordt een 

medicatieformulier met u ingevuld, met daarop informatie over het soort 

medicatie, de dosering, tijdstip(pen) van toediening, etc.  

 

Verzekering Alle kinderen, leidsters en stagiaires zijn door Kids & Go volledig 

verzekerd. Kids & Go kan helaas niet aansprakelijk gesteld worden voor 

beschadigingen aan, of verlies en/of diefstal van uw eigendommen.   

 
Wij hanteren overigens geen zomersluiting en wij zijn ook de week tussen Kerst 
en Oud en Nieuw gewoon geopend!! Wij houden de adviesdata van het ministerie 
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van OCW regio Noord aan voor de vakantieperioden. Alle vrije dagen daarnaast 
die kinderen van school krijgen dienen te worden aangemerkt als extra 
opvangdag en dient u zelf bij ons aan te vragen.  
 

Voeding en verzorging  
U hoeft geen eten en/of drinken mee te geven aan uw kind. Als er op het gebied 

van voeding speciale wensen zijn, dan wordt daar, indien mogelijk, rekening mee 

gehouden. Eventuele wensen op het gebied van voeding en verzorging kunt u 

kenbaar maken op het intakegesprek. Dieetvoeding wordt niet vergoed en dient u 

zelf mee te geven met uw kind.  
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Vervoer Kids & Go verzorgt tijdens de schoolweken het vervoer van de 

basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart naar Kids & Go. Dit kan zijn met de taxi, 

lopend of per (bak)fiets. Wanneer ouders dit wensen en hiervoor schriftelijk 

toestemming hebben gegeven, kunnen kinderen op eigen gelegenheid komen en 

eventueel ook op eigen gelegenheid naar huis gaan. Tijdens het intakegesprek 

komt dit aan de orde! Tijdens de vakantieperiode dient u zelf voor het vervoer 

naar en van Kids & Go van uw kind te zorgen. Voor het vervoer hanteren wij het 

taxibeleid. Dit beleid kunt u downloaden vanaf onze website; www.kdvkiekeboe.nl 

Wij vragen u voor aanvang van het intakegesprek het vervoersbeleid te lezen en 

te ondertekenen tijdens het intakegesprek voor akkoord. De leidinggevende of 

leidster zal u hier ook naar vragen tijdens het intakegesprek.  

http://www.kdvkiekeboe.nl/
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Wij halen ook kinderen uit school met onze eigen taxi. De kinderen worden 

vervoerd in goedgekeurde zitjes en zitten altijd in de riem. Er kunnen maximaal 

6 kinderen in onze eigen auto worden opgehaald.  En het ophalen van kinderen 

gebeurt altijd veilig.  

Zij krijgen, als de pedagogisch medewerker hen  uit school haalt , altijd een 

veiligheidshesje aan. Deze dragen de kinderen totdat zij bij de opvang  

aankomen. Ook de pedagogisch medewerker is goed herkenbaar aan de 

bedrijfskleding die zij draagt.  

 

Het vervoer van het ophalen van kinderen van school naar Kids & Go is 
geheel gratis!  
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 Zelfstandigheid  
Er worden, in overleg met ouders en kind contracten opgesteld voor kinderen 

vanaf circa 8 jaar met betrekking tot activiteiten, die de kinderen in overleg met 

de ouders, zelfstandig mogen ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn: bezoek aan 

de bibliotheek, sportclub, alleen vanuit school mogen komen, boodschappen doen, 

etc.  

 

Medicijnen, medische handelingen, medische indicaties  
Kids & Go verzoekt u als ouders de leidinggevende van de locatie te informeren 

wanneer er medische handelingen bij uw kind moeten worden uitgevoerd. Kids & 

Go gaat ervan uit dat medicijnen thuis gegeven worden, maar indien noodzakelijk 

kunnen medicijnen eventueel ook op de opvang worden gegeven. U kunt dit op 

opnemen met de leidster. Indien de pedagogisch medewerkers medicijnen 

(pufjes, hoestdrank, antibiotica o.i.d) moeten geven dan dient u hier een 

medicijnverklaring voor te ondertekenen. Kids & Go gaat terughoudend om met 

de uitvoering van risicovolle medische handelingen en wettelijk aan 

artsen/deskundigen voorbehouden medische handelingen. Daaronder vallen 

bijvoorbeeld injecties bij suikerziekte, het aanbrengen en verwijderen van 

klysma‟s en sondes. De pedagogisch medewerker voert dergelijke handelingen 

niet uit.  

U zult ze als ouders zelf moeten uitvoeren of er zullen met andere instellingen 

afspraken moeten worden gemaakt, zoals de thuiszorg. Kids & Go zet zich altijd 

in om samen met u een oplossing te vinden voor voorkomende gevallen. De 

leidinggevende bepaalt uiteindelijk of plaatsing wel of niet praktisch uitvoerbaar 

is of blijft en of er aanvullende afspraken nodig zijn. Voor de opvang van 

kinderen met een medische indicatie (een ziekte die bedreigend kan zijn voor 

het kind, andere kinderen, de pedagogisch medewerker of anderen) dient u als 

ouders een aanvullende plaatsingsovereenkomst te hebben getekend of per 

ommegaande te tekenen. U kunt zich hiervoor tot de leidinggevende wenden. 

Bovenstaande is in overeenstemming met het protocol ‟Medische handelingen en 

de Wet BIG‟  

 

 
 



 

Buitenschoolse opvang Kids & Go, Dreef 7a, 1431 WC Aalsmeer T:0297-321711/344613  
administratie@kdvkiekeboe.nl www.kdvkiekeboe.nl  

IBAN/Rekeningnummer: NL58 RABO 0380178095 K.v.K. nr: 340931168 BTW nr: NL809737206B01 LRK nr:156458299 
BSO Kids & Go is onderdeel van KDV KieKeBoe BV 

 

Mentorschap  
De opvang binnen de BSO is groepsgebonden en richt zich daarnaast op het 

individuele kind. De omgang met andere kinderen in een groep draagt bij aan een 

goede (sociale) ontwikkeling. Kinderen van 4 tot 13 jaar, die op school ook vaak 

als groep worden aangesproken, hebben echter ook behoefte aan individuele 

aandacht. Daarnaast verlangen ouders regelmatige informatie over de individuele 

ontwikkeling van hun kind.  

Om te waarborgen dat de kinderen in een groep voldoende individuele aandacht 

krijgen, werkt Kids & Go met mentoren. Vaste medewerkers zijn mentor van de  

kinderen van de groep waar het kind in zit.                  

De mentor van uw kind heeft verschillende taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden.  

 

Zij:  

- Voert het intakegesprek met u als ouders/verzorgers; is tijdens de opvang 

voor u het eerste aanspreekpunt;  

- voert (als u dat wilt) 1 maal per jaar met u een oudergesprek;  

- observeert het welbevinden van uw kind en de groep waar uw kind zit, met 

behulp van het observatiesysteem. Hierbij zal ook naar uw eigen ervaringen 

worden gevraagd  

- brengt u zo nodig bijzonder of slecht nieuws en voert met u eventuele 

bijzondere gesprekken;  

- begeleidt de eventuele doorstroming en overplaatsing van uw kind, alsmede de 

beëindiging van de opvang;  

- zorgt dat uw kind minimaal 1 maal per jaar besproken wordt in het team; Een 

kind dat niet erg opvalt in de groep heeft evenveel recht om besproken te 

worden als een drukker kind of een kind met problemen. Besprekingen gebeuren 

aan de hand van algemene observaties.  

- “bewaakt” de kindgegevens. Dit betekent het verwerken van (veelal praktische) 

informatie van en over uw kind en over u in een dossier; Daarnaast zorgt de 

mentor dat observaties plaatsvinden;  

- ziet toe op extra aandacht voor uw kind (en voor u als ouders) bij bijzondere 

gelegenheden of voorvallen;  
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De mentoren zullen uw belangrijkste aanspreekpunt zijn, maar niet het enige. In 

voorkomende gevallen kunt u ook contact hebben met de directie of direct 

leidinggevende.  

 

            

            

            

            

           
 

Verantwoorde kinderopvang bij Kids & Go  
Volgens de Wet kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang is onze 

kinderopvang verplicht te zorgen voor verantwoorde opvang. Dit is opvang die 

bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en 

gezonde omgeving. De kwaliteitseisen beschrijven wat hiervoor nodig is. Wij 

beschrijven dit in het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch werkplan. Wij 

hanteren een algemeen pedagogisch beleidsplan en op alle locaties ligt een 

pedagogisch werkplan. Het pedagogisch werkplan is gericht op de opvang binnen 

de betreffende locatie.  
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Alle landelijke kwaliteitseisen zijn in toetsingskaders beschreven in toetsbare 

voorwaarden. Aan de hand van deze toetsingskaders gaat de inspecteur van de 

GGD na of onze kinderopvang aan alle voorwaarden voldoet. Voor elke 

opvangvorm die valt onder de Wet kinderopvang bestaat een specifiek 

toetsingskader. De toetsingskaders zijn vastgesteld door de minister en 

gepubliceerd in de Staatscourant, als bijlage bij de Beleidsregels werkwijze 

toezichthouder.  

Kwaliteitseisen geclusterd in aandachtsgebieden  

De verschillende kwaliteitseisen zijn in de toetsingskaders geclusterd in een 

aantal aandachtsgebieden: de zogeheten domeinen. De toetsingskaders voor 

dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen hebben de volgende 

domeinen:  

• ouders  

• personeel  

• veiligheid en gezondheid  

• accommodatie en inrichting  

• groepsgrootte en beroepskracht-kindratio  

• pedagogisch beleid en praktijk  

• klachten  

• voorschoolse educatie.  

Kwaliteit binnen onze kinderopvang, het toezicht daarop door de GGD en de  

handhaving door de gemeente zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 

brancheorganisaties van ondernemers en de belangenorganisatie van ouders zijn 

eveneens bij de kwaliteit betrokken. Zij stelden het Convenant kwaliteit 

kinderopvang op.  

 

 

Dat is vertaald naar landelijke Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen. Onze kinderopvang is aangesloten bij de Branche Vereniging 

Kinderopvang Nederland.  

Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinder(en) opgevangen worden in 

een veilige en gezonde omgeving. Of het nu gaat om veilige speelplaatsen of een 

verantwoorde pedagogische benadering, alle facetten van opvang moeten van 

voldoende kwaliteit zijn.  
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 Landelijk Register Kinderopvang  
In het Landelijk Register Kinderopvang worden vanaf 2010 alle 

kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties, gastouderbureaus en 

gastouders geregistreerd. Bij al deze locaties wordt toezicht gehouden op de 

kwaliteit. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze 

gebruikmaken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. 

Het register is openbaar en beschikbaar via 

www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Ouders kunnen op deze site 

inspectierapporten inzien van locaties uit het hele land, en zo een weloverwogen 

keuze maken voor de opvang van hun kind(eren). Op onze site kunt u de rapporten 

van onze locaties downloaden. Ook zijn alle rapporten op de locaties aanwezig en 

kunt u ze inkijken wanneer u dat wenst. Het registernummer van de diverse 

locaties vindt u op de laatste bladzijde van dit informatieboekje.  

Ouders  
Vanuit de verantwoordelijkheid voor hun kinderen hebben ouders recht op 

inspraak bij het beleid van onze kinderopvang, buitenschoolse opvang en halve 

dag opvang. Wij zijn verplicht om voor elke locatie een oudercommissie in te 

stellen. Op elke locatie hebben wij een oudercommissie ingesteld, die soms ook 

gezamenlijk vergaderen. Iedere oudercommissie heeft een eigen reglement en 

brengen ook allemaal een eigen advies uit aan de directie.  

Personeel  
Voor een gezonde ontwikkeling van kinderen is deskundige begeleiding een 

vereiste. Onze medewerkers hebben allemaal een passende kindgerichte 

opleiding en bezitten geldige diploma’s. Ook hebben alle medewerkers voor 

aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

moeten overleggen.  

Veiligheid en gezondheid  
Een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit is het bieden van een voldoende veilige 

en gezonde omgeving. Wij maken elk jaar een risico-inventarisatie veiligheid 

(RIV) en gezondheid (RIG) die aansluit bij de praktijk en de betreffende 

vestiging en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Middels de RIG en RIV 

krijgen wij inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen onze 

vestigingen en treffen wij passende maatregelen om de risico’s te beperken of 

uit te sluiten.  
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Die maatregelen beschrijven wij in het plan van aanpak, dat onderdeel is van de 

risico-inventarisatie. In het plan van aanpak vermelden wij ook welke acties we 

binnen welke termijn uit gaan voeren. Ons personeel is op de hoogte van het plan 

van aanpak. De RIG en RIV zijn altijd op de locatie van uw kind aanwezig. U kunt 

er altijd een kijkje in nemen. U mag het helaas niet mee naar huis nemen.  

Binnen alle vestigingen hebben wij een protocol kindermishandeling. Met ingang 

van januari 2014 is dit wettelijk gewijzigd in ‘meldcode’. De meldcode kunt u ook 

downloaden van onze site. Wij hebben als directie en personeel een eigen 

verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor het 

ondernemen van actie als wij dit mochten signaleren. In het protocol staat 

vastgelegd hoe onze medewerkers moeten handelen bij een vermoeden van 

kindermishandeling. Het protocol wordt regelmatig besproken in 

leidstersoverleggen en ook de oudercommissie en ouders worden bij de intake 

ingelicht over het protocol. Het protocol kunt u downloaden vanaf onze website: 

www.kdvkiekeboe.nl  

 

Accommodatie en inrichting  
Voor kinderen is een geschikte omgeving noodzakelijk om zich goed te kunnen 

ontwikkelen. Al onze locaties zijn ingericht op kinderen van verschillende 

leeftijden zodat zij kunnen spelen en zich kunnen ontspannen. Er is voldoende 

ruimte voor het aantal kinderen die de locatie bezoeken. Er is per kind minimaal 

3,5 vierkante meter bruto-oppervlak aan speelruimte. Bij de inrichting hebben 

wij uiteraard rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen die de locatie 

bezoeken. Voor Buitenschoolse opvang Kids & Go hebben wij twee groepsruimtes 

en buitenruimten die voldoende sport & spel mogelijkheden bieden voor 

buitenschoolse bezigheden.  

Buiten spelen vinden wij erg belangrijk voor de gezondheid en de ontwikkeling 

van kinderen. Daarom is er veel buitenspeelruimte en spelen wij op alle locaties 

veel buiten met de kinderen. Omdat het pand van Kids & Go op het veld van 

zwembad de Waterlelie staat is er mogelijkheid om ook gebruik te maken van het 

zwembadterrein en van de voetbalvelden daar om heen.  
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Groepsgrootte en beroepskracht-kindratio  
Om de kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen en risico’s te beperken is het 

essentieel dat het aantal kinderen dat wordt opgevangen in verhouding is met 

het aantal beroepskrachten (de beroepskracht-kindratio). Ook is een 

vertrouwde omgeving voor kinderen van belang. Daarom hebben wij als basis 

vaste groepen kinderen hebben met vaste beroepskrachten. Een kind krijgt 

maximaal 3 basisleidsters toegewezen. Iedere groep, op alle locaties hebben een 

eigen stamgroepruimte. In ons pedagogisch beleidsplan beschrijven wij onze 

werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de verschillende 

groepen. Ouders weten welke leidsters hun kind toegewezen heeft gekregen. Zij 

zijn tevens het vaste aanspreekpunt voor de ouders en ouders kunnen altijd met 

vragen, opmerkingen en of klachten bij de leidsters terecht.  

 
Pedagogisch beleid en praktijk  
De pedagogische kwaliteit is de basis van verantwoorde kinderopvang. Hoe 

medewerkers met kinderen omgaan, is immers een voorwaarde voor het bieden 

van een verantwoorde en veilige opvang. In het pedagogisch beleid en 

pedagogisch werkplan leggen wij uit hoe wij verantwoorde en veilige kinderopvang 

aanbieden. Daarmee is voor ouders inzichtelijk hoe de beroepskrachten met de 

kinderen omgaan en waarom wij dat op die manier doen. Het pedagogische beleid 

is per vestiging van onze website te downloaden. In het pedagogisch plan staat 

ook hoe de vier basisdoelen uit de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen gestalte krijgen.     

 

               

Die basisdoelen zijn:  
• sociaal-emotionele veiligheid  
• sociale competenties  
• persoonlijke competenties  
• overdracht van normen en waarden.  
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Het pedagogisch beleidsplan is een belangrijke toetssteen voor ouders als het 

gaat om kwaliteit. De GGD inspecteur toetst het pedagogisch beleidsplan op een 

aantal voorwaarden, onder meer of de vier basisdoelen erin uitgewerkt zijn en of 

dat in overleg met de oudercommissie is gebeurd. De inspecteur onderzoekt ook 

of de beroepskrachten het plan kennen en in praktijk brengen door met hen te 

praten en in een of meer groepen te observeren. De GGD inspecteur komt eens 

per jaar, dat kan aangekondigd zijn of onaangekondigd. Er kan ook een nader 

onderzoek zijn aan de hand van een inspectie, of een incidenteel onderzoek aan 

de hand van bijvoorbeeld een klacht of signaal die is binnengekomen.  

 
Klachten  
Bij kwaliteit hoort ook dat ouders een klacht over de kinderopvang kunnen 

indienen en dat wij correct met die klacht omgaan. Wij hanteren hiervoor een 

klachtenregeling. Wij zijn ook aangesloten bij de Geschillencommissie voor 

kinderopvang. Dit is voor geschillen tussen houder en ouder en tussen houder en 

oudercommissie. U kunt informatie over de geschillencommissie inzien op onze 

website onder het kopje ‘ geschillencommissie’ . Als u een klacht heeft, volgt u 

dan eerst ons interne klachtenbeleid. U vindt de gegevens en informatie op onze 

website. www.kdvkiekeboe.nl.    

Mocht u vragen hebben over de verantwoorde kinderopvang binnen onze 

kinderopvang, dan kunt u altijd contact opnemen met de leidinggevende of met 

de directie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kdvkiekeboe.nl/
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U betaalt voor alle dagen/dagdelen die u voor uw kind 

contractueel heeft vastgelegd, dus ook wanneer - om welke 

reden dan ook - de vastgelegde dagdelen niet worden gebruikt. 

Dit geldt ook wanneer vastgelegde dagdelen vallen op algemeen 

erkende feestdagen.  

 

Tarieven 2016 
 
TOTAALPAKKET BSO (40 SCHOOLWEKEN MET 12 

VAKANTIEWEKEN):  €6.98 PER UUR 

SCHOOLWEKENPAKKET (ALLEEN 40 SCHOOLWEKEN):                                   

€7.50 PER UUR 

VAKANTIEWEKENPAKKET ( ALLEEN 12 VAKANTIEWEKEN):                                           

€7.15 PER UUR 

INSCHRIJFKOSTEN REGULIERE BSO OPVANG:                                      

€15.00 PER KIND 

 

Voorbereidingstijd:  

De Pedagogisch medewerkers vangen hun voorbereidend werk 

aan om 14.30h op korte middagen en om 11.30h op lange 

middagen tijden schoolweken. Vanaf 2012 is het niet langer 

toegestaan om de voorbereidingstijd op te geven als opvanguren 

in de aanvraag Kinderopvangtoeslag.  

Op de factuur wordt vermeld dat een opvangdag van bijv. een 

korte middag 4 uur is. Dit is inclusief 45 minuten 

voorbereidingstijd.   
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Kids & Go en het activiteitenaanbod…. 

BSO Kids & Go wil bij haar aanbod verder gaan dan alleen “opvang”. Wij 

willen U en uw kinderen passende dagarrangementen bieden met net dat 

beetje extra:  

 

- Sport en spel: in de vorm van workshops in samenwerking met sport-

zwemverenigingen, schildercursus, judo, zelfverdediging, gymnastiek, 

spelletjes-middagen etc.  

 

- Beweging: in de vorm van workshops, dans, snorkelen, survival, zeilen 

paardrijden etc.  

 

- Bewust zijn van de natuur en gezonde voeding: in de vorm van 

activiteiten in de natuur, thema’s rondom dieren en bijvoorbeeld een 

kookworkshop.  

 

- Kunst en cultuur: workshops fotografie, tekenen, techniek, 

handvaardigheid, bezoek aan museum, boerderij etc.  
 

Mocht uw kind behoefte hebben aan een bepaalde sport, laat u ons dit dan 

weten! 

LRK: Registratienummer Kids & Go: 156458299 

Wij wensen uw kind en u heel veel plezier toe bij BSO Kids & 

Go! 

  


