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De Schatkamer is gevestigd in een gedeelte van een kerkgebouw. Dit geeft 

het pand een wat nostalgische uitstraling.  

Op schooldagen vindt er voor en na schooltijd opvang plaats op de 

schatkamer. Ontspanning na een lange schooldag in een vertrouwde en 

gezellige omgeving staat hierbij voorop.  Tijdens de schoolvakanties en 

studiedagen kunnen de kinderen de hele dag bij de naschoolse opvang 

terecht.   

De Schatkamer is geopend van maandag t/m vrijdag van 7:00 uur tot 18:30 

uur. De Schatkamer is gesloten op algemeen erkende feestdagen. 

De schatkamer bestaat uit twee BSO groepen: een 7+ groep met kinderen vanaf 7 jaar en gemengde 

groep, samengesteld uit kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.  

In het aanbod van activiteiten wordt rekening gehouden met de behoeften en interesses van de 

verschillende leeftijden. Iedere groep bestaat uit maximaal 22 kinderen, met een leidster-kind ratio 

van één medewerker op tien kinderen.  

Op de Schatkamer werken de aan elkaar grenzende groepen met elkaar samen. Naast het open-

deuren beleid tijdens de activiteiten betekent dit ook dat de groepen op  rustige dagen worden 

samengevoegd, bijvoorbeeld op de woensdag en vrijdag. Zo hebben de kinderen voldoende 

leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Door deze manier van samenwerken zijn de kinderen bekend 

met de pedagogisch medewerkers van beide groepen, een kind heeft als het ware een tweede 

basisgroep. Het kan ook voorkomen dat een kind een dag of dagdeel op de tweede basisgroep 

verblijft, bijvoorbeeld omdat daar meer leeftijdsgenootjes zijn om mee te spelen of vanwege het 

aanbod van de activiteiten. Zo kunnen de oudere kinderen van de gemende groep soms deelnemen 

aan activiteiten van de 7+ groep. Op de stamkaart met de gegevens van uw kind staat zowel zijn 

eerste als tweede basisgroep aangegeven. 

Deze manier van samenwerken sluit aan bij het 4-ogen principe wat onlangs nationaal is ingevoerd. 

Over dit 4-ogen principe kunt u meer vinden in het ‘Beleid veiligheid en gezondheid’. 

Shezaf heeft gediplomeerde invalkrachten in dienst. De Schatkamer heeft vaste medewerkers, bij 

afwezigheid van de vaste medewerkers worden er invalkrachten ingezet vanuit onze eigen invalpool. 

Bij het inzetten van het personeel wordt de continuïteit op de groep als uitgangspunt genomen. 
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In de hal van de Schatkamer is een informatiebord voor ouders waarop onder andere vermeld staat 

welke pedagogisch medewerkers er de betreffende dag werkzaam zijn. Wanneer er een vaste 

medewerker met vakantie is, kan zij de ouders hiervan op de hoogte door middel van het 

informatiebord voor ouders.  

Overige personeelswisselingen worden aan de ouders bekend gemaakt via de maandelijkse 

nieuwsbrief. 

 

 

De dagindeling van de BSO is op een schooldag anders van opzet dan op een vakantiedag. Daarnaast 

hangt dit ook af van de activiteiten die ondernomen worden. De dagindeling ziet er ongeveer als volgt 

uit:  

 

7:00u  De kinderen worden gebracht en kunnen zelf kiezen waar ze mee willen spelen. 

18:15  De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school. 

 

14.30  De pedagogisch medewerker is aanwezig en de BSO is vanaf dat moment ook 

telefonisch bereikbaar 

15.00-15.30 De kinderen worden als hun school uit is van school gehaald door de pedagogisch 

medewerker of de taxi die hen naar de BSO brengt. 

Als de kinderen binnen komen wordt hen eten en drinken aangeboden en mogen ze 

vrij spelen. 

16.00  Er wordt door de medewerker een activiteit aangeboden. De kinderen mogen ook zelf 

een activiteit uitkiezen. We gaan als het weer het toelaat ook iedere dag naar buiten. 

17:00-18:30 De kinderen worden opgehaald. De pedagogisch medewerker neemt tijd 

  voor de overdracht met de ouders. 

 

11:00u  De pedagogisch medewerker is aanwezig en de BSO is vanaf dat moment ook 

telefonisch bereikbaar. 

12:00u  De kinderen worden als hun school uit is van school gehaald door de pedagogisch 

medewerker of de taxi die hen naar de BSO brengt. 

13:00u  Als alle kinderen er zijn wordt er gezamenlijk een broodmaaltijd genuttigd. 

Na het brood eten wordt de tafel afgeruimd en is er tijd voor ontspanning. 

14:00  In het middagprogramma wordt er door de pedagogisch medewerkers een of 

meerdere activiteit(en) aangeboden. 

15:30  Tussendoor wordt er een eet- en drinkmoment ingepland.  

17:00-18:30 De kinderen worden opgehaald en pedagogisch medewerker neemt tijd voor de 

overdracht met de ouders. 
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7.00  De kinderen worden gebracht en mogen vrij spelen en er wordt een spelactiviteit 

aangeboden. 

9:30  Start van het dagprogramma. Er wordt gezamenlijk gedronken en fruit gegeten 

10:15  De medewerker biedt een activiteit aan, we gaan naar buiten of starten met het uitje. 

Dit uitstapje kan een hele dag duren. 

12.30  De broodmaaltijd wordt genuttigd 

14:00  In het middagprogramma wordt er door de pedagogisch medewerkers een of 

meerdere activiteit(en) aangeboden. 

15:30  Tussendoor wordt er een eet- en drinkmoment ingepland.  

17:00-18:30 De kinderen worden opgehaald en pedagogisch medewerker neemt tijd voor de 

overdracht met de ouders. 

Als er een uitstapje buiten de deur is, zorgen de pedagogisch medewerkers dat ze 

uiterlijk om 17:00u weer terug zijn op de Schatkamer. 

 

Als kinderen uit school komen hebben ze vaak trek, daarom krijgen ze direct wat te eten en drinken 

aangeboden. De kinderen kiezen zelf uit welk stuk fruit ze zin in hebben en hoeveel ze daarvan willen 

eten. Naast het fruit krijgen en drinken krijgen ze ook een koekje. Dit drinkmoment wordt vaak gezien 

als een rustpunt op de middag en de pedagogisch medewerker neemt de tijd voor een praatje, 

bijvoorbeeld over hoe de dag op school was. Als het kind wat gegeten en gedronken heeft kan hij 

lekker gaan spelen met zijn vrienden. 

Later op de middag wordt er ook nog wel eens een hartig eetmoment aangeboden, bijvoorbeeld een 

rijstwafel, toastje of een stukje kaas of worst.  

Op de lange middagen en vakantie/studiedagen is er ook een lunchmaaltijd op de BSO. Met de 

lunchmaaltijd zitten we met z’n allen aan tafel. Een ontspannen sfeer is hierbij zeer belangrijk. Het 

samen aan tafel eten is gezellig en ook belangrijk voor het aanleren van een gezond eetpatroon. We 

stimuleren de kinderen om hun eten op te eten of hun drinken op te drinken, maar dwingen ze nooit.  

Indien er in de vakantie grote activiteiten of uitjes plaatsvinden worden daar ook eetmomenten 

ingelast. Het eten wordt dan door de medewerkers meegenomen of terplekke gekocht. Dit picknicken 

vinden de kinderen vaak erg leuk! 

Als een kind een speciaal dieet of allergie heeft dient de pedagogisch 

medewerker hiervan op de hoogte te zijn. Etenswaren die afwijken 

van wat er aanwezig is, worden zelf meegenomen. Dit geldt ook voor 

kinderen die in verband met religie of levensovertuiging bepaalde 

producten niet mogen eten. De medewerker ziet er op toe dat het 

kind deze producten ook niet eet en zo nodig wordt er naar een 

alternatief gezocht. 

De naschoolse opvang is in de eerste plaats gericht op ontspanning. Meedoen aan activiteiten is niet 

verplicht. Soms hebben kinderen na een schooldag de behoefte om even helemaal niks te doen of 
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lekker rustig een boek te lezen. Op beide groepen zijn er de zogenoemde ‘chill-kussens’ waar kinderen 

heerlijk kunnen relaxen.  

Iedere dag worden er op de Schatkamer diverse activiteiten aangeboden aan de kinderen, aangepast 

aan de leeftijd van de kinderen. Deze activiteiten kunnen zowel in de binnenruimten als buiten 

plaatsvinden. De kinderen kunnen zelf kiezen aan welke activiteit ze mee doen. Hierbij kunnen ze 

gebruik maken van een andere ruimte dan hun eigen basisgroep.  

Op de BSO wordt er met thema’s gewerkt, waar de activiteiten zo veel mogelijk bij aansluiten. In de 

vakanties hebben de thema’s een speciaal tintje. De kinderen kunnen dan de hele dag op de BSO 

terecht. We maken deze dagen zo gezellig mogelijk met een leuk dagprogramma. Naast vrij spelen en 

knutselen wordt er dan aandacht besteed aan extra leuke uitstapjes en activiteiten. Iedere vakantie 

wordt er een uitdagend programma samengesteld met verschillende activiteiten voor diverse 

leeftijden. 

Buiten spelen is gezond voor kinderen. Het is prettig om in de buitenlucht te zijn en de kinderen 

hebben daar alle ruimte om te bewegen. De kinderen gaan in principe niet zelfstandig buiten het 

terrein van de Schatkamer, tenzij ouders hiervoor toestemming hebben gegeven door middel van het 

vrijhedenformulier. 

De Schatkamer maakt gebruik van het nabijgelegen speelplein van basisschool ‘De Tamboerijn’. Hier 

worden activiteiten aangeboden door de pedagogisch medewerker of de kinderen mogen er onder 

begeleiding van de medewerker vrij spelen op de diverse speeltoestellen. 

Door middel van bewegingsspellen kan het kind zijn motoriek verder ontwikkelen en het sociale 

aspect van deze spellen kan hem helpen bij de ontwikkeling van zijn sociale vaardigheden.  

Op de BSO zijn er verschillende vormen van multimedia waar de kinderen onder begeleiding gebruik 

van kunnen maken. Zo is er een Wii spel, waar kinderen samen bewegingsspellen kunnen spelen. Ook 

kan er soms een film worden gekeken, bijvoorbeeld in de vakantie door de groep om te vormen tot 

een bioscoopzaal. 

Er zijn computers waar de kinderen in overleg met de medewerker gebruik van maken Op de 

computers kunnen spellen worden gedaan, maar kan ook huiswerk worden gemaakt. 

Het gebruik maken van multimedia is leuk en soms ook leerzaam! Daarnaast is het ook belangrijk dat 

kinderen zonder deze hulpmiddelen kunnen spelen. Daarom stimuleert de medewerker de kinderen 

om voldoende te spelen en bewegen, soms dient het gebruik van multimedia hiervoor ingeperkt te 

worden. Daarnaast leren de kinderen onder begeleiding van de pedagogisch medewerker om, deze 

veelal populaire apparaten, met elkaar te delen.   

Wanneer een kind jarig is kan dit, indien het kind dat wenst, ook op de BSO gevierd worden. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind en zijn eigen voorkeuren. Sowieso mag ieder 

kind dat jarig is een cadeau uitkiezen 
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Met de kinderen van de BSO ondernemen we graag uitstapjes, met name op vakantiedagen is daar 

gelegenheid voor. Bijvoorbeeld het nabijgelegen vogelpark met grote speeltuin, deze is op loopafstand 

van de Schatkamer en wordt graag bezocht door de kinderen en medewerkers van de Schatkamer. 

Zeker met de wat oudere kinderen ondernemen we ook graag uitstapjes verder weg, bijvoorbeeld met 

de trein naar Naturalis.  

De uitstapjes die ondernomen worden hangen af van diverse 

factoren, bijvoorbeeld het weer en de groepsgrootte. Ook worden 

uitstapjes aangepast aan de leeftijd van de kinderen en kan het zijn 

dat er aan de oudere kinderen een ander uitstapje wordt 

aangeboden dan aan de jonge kinderen.  

Hoe er tijdens de uitstapjes aandacht wordt gegeven aan het 

veiligheidsaspect kunt u lezen in het ‘Protocol buitenspelen,  

uitstapjes en vervoer’. 

Op schooldagen wordt een kind vanuit school naar de BSO gebracht. Bij omliggende scholen wordt het 

kind door de pedagogisch medewerker opgehaald van school. Ook is er een Stint beschikbaar voor 

vervoer van school naar de BSO. De kinderen die op scholen zitten die wat verder weg liggen wordt er 

gebruik gemaakt van taxivervoer. 

Ook met uitstapjes kan het zijn dat er gebruik wordt gemaakt van vervoermiddelen. Sommige 

uitstapjes die worden ondernomen zijn op loopafstand. Voor uitstapjes die iets verder weg liggen kan 

er gebruik gemaakt worden van de Stint (elektrische bolderkar). Soms ondernemen de oudere 

kinderen een uitstapjes met de fiets, indien dit het geval is wordt dit duidelijk aan de ouders gevraagd 

of ze de fiets van het kind mee willen nemen. Daarnaast kan er voor sommige uitstapjes gebruik 

worden gemaakt van het openbaar vervoer of taxi.  

Hoe er tijdens het vervoeren van de kinderen aandacht wordt gegeven aan het veiligheidsaspect kunt 

u lezen in het ‘Protocol buitenspelen,  uitstapjes en vervoer’. Hierin is een apart gedeelte over het 

vervoeren met de Stint opgenomen. 

 

Volgens de regels van de GGD mag er een half uur per schooldag afgeweken worden van het BKR-ratio 

(beroepskracht-kind-ratio) en drie uur op een vakantiedag. Op de Schatkamer/Schatkaart wordt dit 

gebruikt om de diensten op elkaar aan te laten sluiten en de pauzes van de pedagogisch medewerkers 

op te vangen.  

 

Op schooldagen worden op een groep waarbij twee medewerkers worden ingezet worden de 

volgende werktijden gehanteerd: dienst medewerker 1 van 14:30 tot 17:30, dienst medewerker 2 van 

14:30 tot 18:30.  Indien er een derde medewerker is welkt deze van 14:30-18:00. Er wordt dan 

mogelijk afgeweken van de BKR aan het einde van de dag tussen 17:30 en 18:00. Na 18:00 is het kind 

aantal dusdanig laag dat men met 1 medewerker voldoet aan de BKR. 

Op vakantiedagen (of studiedagen) worden op een groep waarbij twee medewerkers worden ingezet 

de volgende werktijden gehanteerd: medewerker 1 van 7:00 tot 17:00 en medewerker 2 van 09:00 tot 

18:30. Indien er een derde medewerker is welkt deze van 08:30-18:00. Er wordt dan mogelijk 
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afgeweken van de BKR in de ochtend tussen 07:30 en 09:00 en aan het einde van de dag tussen 17:00 

en 18:00. 

Voor 07:30 en na 18:00 is het kind aantal dusdanig laag dat men met 1 medewerker voldoet aan de 

BKR. Het aan- en afmelden van de kinderen en daarmee inzicht verkrijgen in de tijden waarin wordt 

afgeweken wordt van het BKR wordt vastgelegd via Konnect. 

 

Wanneer een kind nieuw op de BSO komt, komt krijgt het natuurlijk ook de gelegenheid om te 

wennen. Het kind zal kennis moeten maken met een andere/nieuwe omgeving.  

Een aantal weken voor de komst van een kind maakt de medewerker een afspraak voor een 

kennismakingsgesprek. Dit gesprek is een wederzijdse kennismaking van de medewerkers met de 

ouders en het kind. In dit gesprek is alle ruimte om vragen te stellen aan de medewerker en zij zal de 

ouders vragen naar informatie over het kind. Deze uitwisseling van informatie is van belang om zo 

goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van het kind en wensen van de ouders. In het 

kennismakingsgesprek worden ook afspraken gemaakt om een keer komen wennen.  

 

3.2 Foto’s 

De Schatkamer heeft een fototoestel om op regelmatige basis foto’s te maken van de activiteiten op 

de groep. Ook feestelijkheden, zoals een verjaardag, worden hiermee vastgelegd. Deze foto’s worden 

in Konnect (zie 4.1.1) geplaatst, de ouder krijgt dan alleen de foto’s te zien waar zijn kind op staat . Een 

ouder kan op het toestemmingsformulier van de BSO aangeven of hij akkoord gaat met het gebruik 

van beeldmateriaal voor intern gebruik waar de foto’s die in Konnect worden geplaatst onder vallen. 

Hoe ouder een kind wordt, hoe meer verantwoording het zelf kan en wil dragen. Een kind kan ook de 

behoefte krijgen om zijn speelterrein uit te breiden.  

Ouders kunnen toestemming geven het kind buiten het BSO-terrein, met beperkt toezicht van de 

pedagogisch medewerker, te laten spelen. De verantwoording voor het kind wordt dan door de 

ouders, de pedagogisch medewerkers en het kind zelf samen gedragen. 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat u als ouder graag wilt dat uw kind zelfstandig en zonder 

begeleiding naar de BSO-locatie mag gaan of de BSO-locatie mag verlaten. 

Bovenstaande uitbreiding van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden ‘vrijheden’ 

genoemd. Indien u uw kind bepaalde vrijheden wilt geven kunt u dit doen door het invullen van het 

toestemmingsformulier en deze ondertekend aan een pedagogisch medewerker van de BSO te 

overhandigen. 

Daarnaast kunnen ouders door middel van het toestemmingsformulier toestemming geven om hun 

kind mee te laten gaan met specifieke uitstapjes, zoals varen, zwemmen en schaatsen. 

De combinatie van een ziek kind en de kinderopvang zorgt vaak voor een dilemma. Ons  
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uitgangspunt is dat er per situatie gekeken kan worden of het raadzaam is om het kind wel of niet naar 

de kinderopvang te laten komen.  

In het ziektebeleid, te vinden op www.shezaf.nl staat uitgebreid omschreven hoe er op Shezaf om 

wordt gegaan met ziekte. Daarbij vindt u een overzicht van de meest voorkomende infectieziekten, 

met daarbij het beleid van Shezaf. 

Bij Shezaf is er mogelijkheid voor het ruilen van dagen. Dit geldt uiteraard ook als uw kind niet naar de 

kinderopvang komt in verband met ziekte. Het ruilen van opvangdag is alleen mogelijk als 

groepsgrootte dit toelaat. Tevens dienen deze dagen in dezelfde week of maand te vallen. Voor het 

aanvragen van een ruiling kunt u contact opnemen met het kantoor (0172-234254) of via 

info@shezaf.nl.  


