
Eigen&Wijzer / WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Locatiespecifiek pedagogisch werkplan  
Locatie Sport BSO FantiFit Harlingen  

 
 

 

Datum uitgifte: juli 2020 
Datum laatste wijziging: 2 november ’20 

Pagina 1 van 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCATIESPECIFIEK PEDAGOGISCH WERKPLAN 

 
LOCATIE Sport BSO FantiFit - Harlingen 

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Eigen&Wijzer / WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Locatiespecifiek pedagogisch werkplan  
Locatie Sport BSO FantiFit Harlingen  

 
 

 

Datum uitgifte: juli 2020 
Datum laatste wijziging: 2 november ’20 

Pagina 2 van 11 
 

Inhoudsopgave: 
 
 Inleiding 

1. Veiligheid vormt de basis 
de groep  

 dagindeling  
 3 uurs regeling (afwijking BKR) 
 pedagogisch coach 

inzet pedagogisch medewerkers in ontwikkeling/studenten/vrijwilligers 
2. Aandacht voor ieder kind 

halen en brengen 
       3.    Ontwikkelen door te ontdekken   
 bijzonderheden per ruimte 
 activiteiten 
 huishoudelijke zaken 
       4.    Samen met elkaar 

Zwemservice (nog aanvullen) 
 

Bijlage 1 - Huisregels  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Eigen&Wijzer / WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Locatiespecifiek pedagogisch werkplan  
Locatie Sport BSO FantiFit Harlingen  

 
 

 

Datum uitgifte: juli 2020 
Datum laatste wijziging: 2 november ’20 

Pagina 3 van 11 
 

Inleiding 
  
Dit hoofdstuk is een aanvulling op het pedagogisch beleidskader en algemene pedagogisch werkplan 
(WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek) van Eigen&Wijzer geldend voor locatie Sport BSO FantiFit 
Harlingen.  
De pedagogisch medewerkers (pm’ers) die werkzaam zijn bij locatie Sport BSO FantiFit Harlingen zijn 
op de hoogte van de inhoud van het algemene pedagogisch beleid en gebruiken dit hoofdstuk als 
aanvulling op dit beleid.  
 
Locatie Sport BSO FantiFit Harlingen 
Buitenschoolse opvang locatie Sport BSO FantiFit Harlingen is gevestigd in de kantine van de 
Harlinger mixed hockey club. Deze locatie sluit goed aan op de wensen van kinderen naar sportieve 
activiteiten en ruime buitenspeelmogelijkheden.  

1. Veiligheid vormt de basis 

Basisgroepen 
De groepsruimten van de buitenschoolse opvang worden gedeeld met de sportvereniging. Dit 
betekent dat de ruimtes tijdens de opvang huiselijk zijn ingericht met allerlei uitdagende 
spelmaterialen. Er zijn zithoeken en gezellige speelplekken gecreëerd. De spelmaterialen zijn in 
samenspraak met de kinderen aangeschaft.  
Na afloop van de opvang wordt al het spelmateriaal opgeruimd. De ruimtes worden vervolgens als 
kantine gebruikt door de leden van de sportverenigingen. Het delen van de ruimtes heeft voor ons 
als voordeel dat we hierdoor beschikken over grote binnenruimtes met ruime 
buitenspeelmogelijkheden. We maken gebruik van de sportvelden en de Waddenhal welke grenst 
aan het terrein. We hebben onderling duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de ruimtes 
en velden.  
De opvang bij Sport BSO FantiFit Harlingen staat primair in het teken van sportieve activiteiten. 
Uitgangspunt is dat de kinderen kennismaken met zoveel mogelijk verschillende sporten. Veel 
kinderen twijfelen over hun definitieve sportkeuze. Deelname aan de Sport BSO kan deze keuze 
vergemakkelijken.  

De werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de basisgroepen  
Sport BSO FantiFit Harlingen beschikt over maximaal 22 kindplaatsen en bestaat uit één basisgroep. 

Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de leidster-kind ratio onderstaand (wettelijke) schema, 
zoals opgenomen in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, als leidraad.  
  

Leeftijd Leid(st(ers Maximale 
aantal 

4 tot 13 1 11 

 2 22 

Verlaten van de basisgroep: 

Binnen Eigen&Wijzer wordt gewerkt met een open deuren beleid. Bij deze pedagogische methode 
worden de kinderen structureel in de gelegenheid gesteld om buiten de basisgroepsruimte en met 
kinderen van andere stamgroepen te spelen. Voor meer informatie zie: WIJS / KwaliteitWijzer / 
Pedagogiek / Pedagogisch werkplan algemeen. De kinderen verblijven in hun basisgroep op de vaste 
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(basis)groepsmomenten (zie schema onder 3. dagindeling). Op de andere momenten verlaten de 
kinderen eventueel hun basisgroep.  
 
Kinderen starten hun opvang(mid)dag in hun basisgroep. De basisgroep bestaat uit maximaal 22 
kinderen. De basisgroep begint de (mid)dag altijd op eenzelfde plek, zodat er rust en regelmaat is aan 
het begin van de opvang(mid)dag. In een groep leren kinderen veel van wat van belang is voor hen 
sociale ontwikkeling: groepsvorming, elkaar helpen, rekening houden met anderen, conflicten 
oplossen. De pedagogisch medewerker geeft de kinderen uitleg en toelichting op het 
activiteitenprogramma. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld en zo nodig ondersteund om 
zelf een keuze te maken uit de aangeboden activiteiten.  
 
Na afloop van de activiteit komt ieder kind terug op de eigen basisgroep waar de activiteiten 
nabesproken worden. 
 
Om het werken met het open deuren beleid bij Sport BSO FantiFit Harlingen kwalitatief te bewaken 
hebben we de volgende afspraken met elkaar gemaakt: 
 
De pedagogisch medewerkers houden de vinger aan de pols: ze zien toe op de fysieke veiligheid van 
het kind, maar ook op zijn of haar emotionele welbevinden. Zij gaan dus regelmatig na of de kinderen 
zich prettig voelen en aan het spelen zijn. Ook is het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers de 
kinderen laat wennen aan alle ruimtes en hen zeker in het begin ook letterlijk over de drempel 
begeleidt naar de nieuwe speelruimtes of de speciale activiteiten in het gebouw. Ouders vinden het 
prettig om te weten wat hun kind heeft gedaan tijdens het open deuren beleid. Via whiteboards in 
de ruimtes van Sport BSO FantiFit Harlingen wordt duidelijk gemaakt wat er die middag aangeboden 
is. De pedagogisch medewerkers weten van hun basisgroepkinderen waar ze aan meegedaan hebben 
en dragen dit over aan de ouders. 
 
Dagschema 
 

Tijd  Vrij 
spel 

Vaste 
activiteit 

Georg.spel 
incl thema 

Rust 
moment 

(basis)groeps 
moment 

Ontwikkel- 
gebieden 

14.30 
 

Ontvangst kinderen, 
aan tafel, water en 
tussendoortje, 
toelichting activiteiten 

 X  X X  

15.00 Vrij spel binnen/buiten 
voor kinderen 

X     X 

15.45 Georganiseerde 
sportactiviteiten  

X  X   X 

17.00 Fruit & groente, 
drinkmoment en 
nabespreken 

 X  X X  

17.15 Vrij spel binnen/buiten X      

 
 



Eigen&Wijzer / WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Locatiespecifiek pedagogisch werkplan  
Locatie Sport BSO FantiFit Harlingen  

 
 

 

Datum uitgifte: juli 2020 
Datum laatste wijziging: 2 november ’20 

Pagina 5 van 11 
 

3 uurs regeling (afwijking BKR) 
 
Op vakantie- en studiedagen wordt er nooit meer dan drie uur afgeweken van de BKR 
(beroepskracht-kindratio). 
Op reguliere middagen wordt er nooit meer dan 0,5 uren afgeweken van de BKR  
(beroepskracht-kindratio). 
 
In onderstaand schema staat weergeven op welke tijden niet wordt afgeweken en op welke tijden er 
eventueel wel wordt afgeweken van de BKR.  
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Tijden waar op niet 
wordt afgeweken 
van de BKR 

14:30-17:00 14:30-17:00 14:30-17:00 14:30-17:00 14:30-17:00 

Tijden waar op 
eventueel wel 
wordt afgeweken 
van de BKR 

14.00-14.30 
(i.v.m. vervoer) 
17:00-18:00 

14.00-14.30 
(i.v.m. vervoer) 
17:00-18:00 

14.00-14.30 
(i.v.m. vervoer) 
17:00-18:00 

14.00-14.30 
(i.v.m. vervoer) 
17:00-18:00 

14.00-14.30 
(i.v.m. vervoer) 
17:00-18:00 

 
In vakantieweken: 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Tijden waar op niet 
wordt afgeweken 
van de BKR 

7:30-8:30 u 
9:30-13:00 
14:00 -16:30u 
17:30 -18:30u 

7:30-8:30 u 
9:30-13:00u 
14:00 -16:30u 
17:30 -18:30u 

7:30-8:30 u 
9:30-13:00u 
14:00-16:30u 
17:30–18:30u 

7:30 -8:30 u 
9:30-13:00u 
14:00-16:30u 
17:30 – 18:30u 

7:30 -8:30 u 
9:30-13:00u 
14:00 -16:30u 
17:30 -18:30u 

Tijden waar op 
eventueel wel 
wordt afgeweken 
van de BKR 

8:30-9:30 u 
13:00 -14:00u 
16:30-17:30u 

8:30-9:30u 
13:00 -14:00u 
16:30 -17:30u 

8:30-9:30 u 
13:00-14:00u 
16:30 -17:30u 

8:30 -9:30u 
13:00 -14:00u 
16:30-17:30u 

8:30-9:30u 
13:00-14:00u 
16:30-17:30u 

 
Pedagogische coach 
 
Naast de coaching tijdens intervisie- en teambijeenkomsten ontvangen medewerkers coaching on 
the job door een pedagogische coach vanaf 1 januari 2019.  
De intensiteit en wijze waarop is afhankelijk van de leerdoelen die medewerkers hebben.  
 
Inzet pedagogisch medewerkers in ontwikkeling/studenten/vrijwilligers 
Geen. 
 
 



Eigen&Wijzer / WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Locatiespecifiek pedagogisch werkplan  
Locatie Sport BSO FantiFit Harlingen  

 
 

 

Datum uitgifte: juli 2020 
Datum laatste wijziging: 2 november ’20 

Pagina 6 van 11 
 

2. Aandacht voor ieder kind  
 
Vervoer van school naar Sport BSO FantiFit Harlingen 
Bij het ophalen van de kinderen van school staat de veiligheid voorop. De pedagogisch medewerker 
neemt alle geplaatste kinderen voor die dag mee. De kinderen gaan onder begeleiding van de 
pedagogisch medewerker in de personenbusjes naar het sportpark. Wanneer kinderen niet komen, 
zijn ze vóór 12.00 uur afgemeld door de ouders. Wanneer de pedagogisch medewerker bij het 
ophalen een kind mist bij school, wordt er direct contact opgenomen met de ouders. Wanneer een 
kind nog niet is overgedragen door school aan de pedagogisch medewerker die de kinderen komt 
ophalen, ligt de verantwoording over het kind bij school. Een kind kan bij een ander kind spelen, 
wanneer de ouders dit hebben gemeld bij de pedagogisch medewerker. Tijdens het vervoer van de 
kinderen wordt aan alle veiligheidsvoorschriften voldaan. 
 
Voor het ophalen van de kinderen wordt gebruikgemaakt van taxivervoer of eigen busjes. Er wordt 
iedere dag een schema opgesteld waarin is vermeld welk kind op welke school door welke 
pedagogisch medewerker/taxichauffeur wordt opgehaald. Dit schema wordt vooraf opgesteld en 
dagelijks besproken met de pedagogisch medewerker.  
 
Brengen/halen kinderen 
 
Ouders kunnen hun kinderen tot 18.30 uur ophalen bij Sport BSO FantiFit Harlingen. Vanwege het 
dagprogramma worden ouders verzocht om dit niet vóór 17.00 uur te doen. In uitzonderingssituaties 
wordt er vooraf afgestemd met de pedagogisch medewerker 
 
Kinderen die deelnemen aan trainingen op het sportpark 
Dagelijks worden door de sportverenigingen vanaf 17.00 uur trainingen gegeven aan de leden. De 
BSO-kinderen die hieraan deelnemen worden door de pedagogisch medewerker overgedragen aan 
de betrokken trainer. Hieraan voorafgaand wordt het kind in de gelegenheid gesteld om zich te 
verkleden, een cracker of boterham te eten en iets te drinken. Zodra het kind bij de trainer is 
gebracht eindigt de opvang en daarmee de verantwoordelijkheid van Eigen&Wijzer. Met de ouders 
worden afspraken gemaakt over het ophalen van de kinderen. 
 
Meer informatie over het aanbod van activiteiten op de buitenschoolse opvang binnen Eigen&Wijzer 
staat omschreven in: WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Pedagogisch werkplan algemeen 
 
 

3. Ontwikkelen door te ontdekken 
 

Begeleiding 
Op locatie Sport BSO FantiFit Harlingen worden de sportactiviteiten begeleid door de pedagogisch 
medewerkers en gekwalificeerde sportinstructeurs. Ook worden regelmatig sportclinics (trainingen) 
georganiseerd waarbij telkens een andere sport aan bod komt. Deze clinics worden begeleid door 
gespecialiseerde trainers. 
 
Materialen 
Op locatie Sport BSO FantiFit Harlingen is voldoende gevarieerd spel- en sportmateriaal aangeschaft 
(ballen, hockeysticks, knutselspullen, etc). Deze materialen worden in een afgesloten ruimte 
opgeborgen. De pedagogisch medewerker maakt afspraken met de kinderen over de wijze waarop 
met het materiaal omgegaan moet worden om het heel en netjes te houden en de pedagogisch 
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medewerker zorgt er samen met de kinderen aan het eind van de dag voor dat al het materiaal weer 
verzameld wordt. 
 
Activiteiten in relatie tot ontwikkeling en welbevinden 
De opvang staat primair in het teken van sportieve activiteiten. Uitgangspunt is dat de kinderen 
kennismaken met zoveel mogelijk verschillende sporten. Veel kinderen twijfelen over hun definitieve 
sportkeuze; deelname aan de Sport BSO kan deze keuze vergemakkelijken.  
 
De kinderen worden niet gedwongen tot deelname aan de sportactiviteiten. Wanneer zij een keer 
geen zin hebben of moe zijn, worden alternatieve activiteiten aangeboden zoals deze ook in de 
reguliere BSO gelden (knutselen, spelletjes, etc.) Bij het ophalen wordt met de ouders/verzorgers 
besproken aan welke activiteiten het kind heeft deelgenomen.  
 
Tijdens schoolvakanties worden thema-activiteiten georganiseerd. Het thema en de bijbehorende 
activiteiten worden voorafgaand aan de vakantie bekendgemaakt. Voor deze activiteiten is geen 
inschrijving nodig; in principe doen alle kinderen mee als zij dit willen. 
 
 
Inrichting: 
 
Bijzonderheden per ruimte: 
 
Leefruimten: 
De groepsruimte is tijdens de opvang ingericht als gezellige huiskamers waar de kinderen hun vaste 
groepsmomenten doorbrengen. 
 
Buitenruimte 
De buitenruimte kan onbeperkt gebruikt worden voor activiteiten. Op de dagen dat de 
verenigingsleden komen trainen, worden duidelijke afspraken gemaakt over de veldindeling. De 
kinderen worden niet door elkaar opgevangen. 
 
De kinderen (de ouders) worden geadviseerd om kunstgrasschoenen aan te schaffen om te spelen op 
het met zand ingestrooid kunstgrasveld en het natuurgras. ‘Gewone’ schoenen en sportschoenen 
worden afgeraden. Voetbalschoenen met noppen kunnen alleen gebruikt worden op het natuurgras.  
 
Kleedkamers 
Het sportcomplex beschikt over meerdere kleedkamers. Wij gebruiken de kleedkamer aan de 
entreezijde. Kleding, schoeisel en waardevolle spullen van de kinderen dienen na het omkleden naar 
de leefruimte te worden gebracht.  
Na gebruik zorgt de pedagogisch medewerker dat de kleedkamer opgeruimd achterblijft. 
 
Sporthal 
We maken gebruik van de sporthal bij extreme weersomstandigheden voor de sportieve activiteiten. 
De kinderen mogen de sporthal alleen betreden met sportschoenen zonder zwarte zolen (non-
marking). Tijdens het sporten in de sporthal wordt er opgelet dat er niet teveel kinderen tegelijk in 
de sportzaal zijn, dat er genoeg ruimte is voor de oefening of het spel, druk en rustig spel uit elkaar 
worden gehaald, de wachtende kinderen niet te dicht bij het spel wordt opgesteld, kinderen met 
ongeveer dezelfde lichaamsbouw tegenover elkaar worden gezet en er duidelijke spelregels worden 
gehanteerd. 
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Huishoudelijke zaken: 
 
Kleding 
Kinderen die Sport BSO FantiFit Harlingen bezoeken nemen eigen sportkleding en geschikt schoeisel 
mee.  
Deze persoonlijke eigendommen worden aan het eind van de dag door de kinderen meegenomen 
naar huis. Voor spullen die achterblijven op de locatie draagt Eigen&Wijzer geen 
verantwoordelijkheid bij vermissing of beschadiging.  
Op locatie Sport BSO FantiFit Harlingen krijgen de kinderen tijdens het sporten bij voorkeur een 
Eigen&Wijzer sportshirt aan. Zo zijn alle kinderen goed herkenbaar voor zowel de pedagogisch 
medewerker als de sportverenigingen.  
 
Extreme weersomstandigheden 
Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten om buiten bezig te zijn worden in de 
binnenruimtes voldoende (sportieve en creatieve) activiteiten aangeboden.   
 
Schoonmaak 
Door de medewerkers van Sport BSO FantiFit Harlingen wordt een schoonmaakschema gehanteerd 
waarop wordt aangevinkt welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit schoonmaakschema is 
afgestemd op het schoonmaakplannen van de sportverenigingen de ruimtes altijd schoon en netjes 
worden overgedragen. De pedagogisch medewerkers maken schoon aan de hand van het beleid op 
het gebied van schoonmaken dat binnen Eigen&Wijzer gehanteerd wordt en omschreven staat in 
WIJS / KwaliteitWijzer / Veilig & Gezond / Veiligheid en hygiëne binnen en buiten.  
 
Wasgoed 
Tijdens sportactiviteiten dragen de kinderen eigen sportkleding. Deze kleding wordt thuis na gebruik  
gewassen.  
 
Het gebruik van de keuken 
De keuken die aangrenzend aan de groepsruimte zit is niet toegankelijk voor de kinderen. Alleen bij 
speciale workshops mogen de kinderen in de keuken verblijven onder toezicht van een pedagogisch 
medewerker. Voorafgaand aan de workshop ruimt de pedagogisch medewerker alle risicoartikelen 
op (schoonmaakmiddelen, messen en andere scherpe voorwerpen). 
 
In de keuken heeft  Eigen&Wijzer een eigen koelkast. Bij het gebruik maken van de keuken is het van 
belang om het beleid zoals omschreven in: ‘WIJS / KwaliteitWijzer / Veilig & Gezond / Veiligheid en 
hygiëne binnen en buiten’ in acht te nemen. 
 
Boodschappen 
Boodschappen worden door de pedagogisch medewerkers besteld en afgeleverd bij het sportpark. 
Wanneer de boodschappen bezorgd zijn dienen de koelverse producten direct uitgepakt te worden. 
Hierbij is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘WIJS / KwaliteitWijzer /  
Veilig & Gezond / Veiligheid en hygiëne binnen en buiten’ in acht te nemen.  
 
Gedragsregels kinderen 
Om ongelukjes zoveel mogelijk te voorkomen zijn er een aantal gedragsregels waaraan de kinderen 
zich tijdens de opvang moeten houden. Deze regels worden door de pedagogisch medewerkers 
regelmatig onder de aandacht van de kinderen gebracht; 
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Als we binnen zijn dan : 
Rennen we niet, klimmen we niet op de tafels, stoelen, banken en radiatoren, hangen we niet uit de 
openstaande ramen, wassen we onze handen na toiletbezoek en laten het toilet netjes achter, doen 
we geen balspellen in de groepsruimten en komen we niet alleen in de keuken of achter de bar. 

 
Als we buiten zijn dan :  
Blijven we in het gebied dat de leid(st)er heeft aangegeven, klimmen we niet op de hekken, 
reclameborden, dug-out of op de voetbaldoelen, verstoppen we ons niet in de bosjes, komen we niet 
in de buurt van sloten en zeggen we tegen de leidster als we even naar binnen gaan om iets te 
pakken of te plassen. Bij kinderen van 4 en 5 jaar gaat de pedagogisch medewerker even mee naar 
binnen. Het is niet toegestaan om zelfstandig het terrein te verlaten.  
 

• jongens en meisjes kleden zich in gescheiden kleedkamers om; 

• de kinderen komen niet zonder toezicht in de keuken en hebben geen toegang tot de ruimte 
achter de bar; 

• de kinderen spelen niet zonder toezicht in de omliggende bosjes en struiken. 
 
 

4. Samen met elkaar 
 
Samenwerking met verenigingen 
Er is een intensieve samenwerking met de Harlinger Mixed Hockey Club. Zij geven gedurende het jaar 
meerdere trainingen bij de BSO. 
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Bijlage 1- Huisregels - locatie Sport BSO FantiFit Harlingen 
 
Ophalen 

• Sport BSO FantiFit Harlingen is geopend op dagen nog onbekend van 14.15 uur tot 18.30 
uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.  

• Tijdens vakantie- en studiedagen is Sport BSO FantiFit Harlingen geopend van 8.00 uur 
tot 18.30 uur.  

• Bij het ophalen melden de ouders het kind altijd af bij de groepsleiding.  

• Bij voorkeur worden de kinderen niet voor 17.00 uur opgehaald in verband met het 
activiteitenprogramma 

• Kinderen die door de groepsleiding bij een sportvereniging zijn gebracht worden door de 
ouders na afloop van training aldaar opgehaald. Wanneer de eindtijd van de training 
voor 18.00 uur ligt kan de groepsleiding verzocht worden het kind terug te brengen naar 
de BSO.  
 

Hygiëne  

• Om de opvangruimte niet onnodig te vervuilen worden de buiten-sportschoenen 
uitgetrokken bij de voordeur.  

• In de sporthal worden non-marking  sportschoenen gedragen  

• Tijdens uitjes en het buiten sporten dragen de (onderbouw)kinderen een shirt van 
Eigen&Wijzer, deze worden na ieder gebruik gewassen. Overige sportkleding nemen de 
kinderen zelf mee. 

• De jongens en meisjes kleden zich om in gescheiden kleedkamers 
 
Persoonlijke eigendommen 

• Op de locatie is beperkte opslagruimte beschikbaar voor Eigen&Wijzer. Ouders worden 
verzocht de persoonlijke eigendommen  zoveel mogelijk mee naar huis te nemen.  

• Eigen&Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke eigendommen. 

• Ouders wordt verzocht om kleding van de kinderen te voorzien van naamlabels. 

Informatie uitwisseling 

• Informatie vanuit Eigen&Wijzer wordt zoveel mogelijk digitaal aan alle ouders 
verzonden.   

• De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands. 

• Bij vragen of afmeldingen is de groepsleiding tussen 14.00 en 18.30 uur bereikbaar via 
tel. Nummer: nog onbekend 

• Voor vragen over contracten en/of administratie kunnen ouders tussen 9.00 uur en 
17.00 uur contact opnemen met de afdeling KlantWijzer via tel.nummer: 035-582 60 35. 

 
Extra opvangdagen of ruilen van opvangdagen 

• Dagen ruilen of extra dagen afnemen gaat via de ouderapp.  

• Op de website (www.eigen-en-wijzer.nl) vinden ouders de procedures om te ruilen van 
dagen en extra dagen aan te vragen. Via de pedagogisch medewerkers kan 
geïnformeerd worden op welke dagen er plaatsen beschikbaar zijn. 

 
Aansprakelijkheid Buitenschoolse opvang 

•  Eigen&Wijzer is op de dagen dat de kinderen door de medewerkers van Eigen&Wijzer 
van school worden opgehaald, verantwoordelijk voor de kinderen die gebruik  
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maken van de BSO vanaf het moment dat de kinderen door de medewerker(s) van de 
school aan de medewerker(s) van Eigen&Wijzer zijn overgedragen. 

• De ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor hen kind tijdens zijn/haar reis van 
School naar de buitenschoolse opvang accommodatie of andersom, wanneer: 
✓ het kind met een taxi vervoerd wordt; 
✓ de ouder(s)/verzorger(s) door schriftelijke toestemming bij Eigen&Wijzer hebben 
aangegeven dat hun kind zelfstandig van school naar de buitenschoolse opvang 
accommodatie en van de buitenschoolse- en voorschoolse opvangvoorziening naar 
school mag gaan. De minimumleeftijd is 8 jaar.  
 

Rookverbod 

• Er geldt een rookverbod binnen de opvanglocaties van Eigen&Wijzer.  

• Er geldt een rookverbod bij de entree van de sporthal en kantine. Dit is aangegeven met 
blauwe omlijning.   
 

Parkeerbeleid 

• Op het sportpark dienen ouders voor het parkeren van hun auto gebruik te maken van 
de openbare parkeerplaats. In verband met de veiligheid van de kinderen worden 
ouders dringend verzocht gebruik te maken van de juiste toe- en afrit van het 
parkeerterrein. Het betreden van het Sportpark met de auto is ten strengste verboden. 

• Bij gebruik van een fiets dient deze gestald te worden in de daartoe bestemde 
fietsklemmen.  

 
Overig 

• Kinderen en ouders hebben geen toegang tot de bar en de keuken, tenzij er een 
workshop onder toezicht wordt gehouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


