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Inleiding 
  
Dit hoofdstuk is een aanvulling op het pedagogisch beleidskader en algemene pedagogisch werkplan 
(WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek) van Eigen&Wijzer, geldend voor locatie BSO Hallinckveld. De 
pedagogisch medewerkers (pm’ers) die werkzaam zijn op locatie BSO Hallinckveld zijn op de hoogte 
van de inhoud van het algemeen pedagogisch beleid en gebruiken dit hoofdstuk als aanvulling op dit 
beleid.  
 
Binnen Eigen&Wijzer vinden we het belangrijk dat kinderen voldoende sporten en bewegen. De 
positieve effecten op de motorische en sociale ontwikkeling van het kind zijn inmiddels bewezen. 
Maar ook de gezondheid van het kind heeft enorm veel baat bij voldoende beweging gedurende de 
dag. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor kinderen bedraagt 1 uur per dag matig intensief 
bewegen en dit 5 tot 7 dagen per week. 
 
Op het sportpark Hallinckveld is plaats voor maximaal 5 basisgroepen. Het Business Home is bestemd 
voor de deelnemers van de sportgroepen, in de kantine worden de kinderen van de 8+ groepen 
opgevangen. Het wedstrijdsecretariaat kan gebruikt worden voor activiteiten. Tijdens de opvang zijn 
de binnenruimtes niet toegankelijk voor derden. De binnenruimtes zijn passend ingericht voor de 
kinderen.   
 
Opvang tijdens schoolvakanties 
Tijdens schoolvakanties wordt de locatie gebruikt om sportieve activiteiten aan te bieden aan alle 
kinderen met vakantieopvang (ook van de overige locaties van Eigen&Wijzer te Loosdrecht). We 
bieden een divers programma aan in vakanties waar ook knutsel workshops of koken etc. onderdeel 
van zijn. Het programma sluit altijd aan bij de wensen van de kinderen. 
Locatie Hallinckveld is tijdens vakanties open op maandag, dinsdag en donderdag. Kinderen van BSO 
de Linde zijn op deze dagen ook aanwezig bij deze locatie. 
 
Bijzonderheden per ruimte: 
 
De buitenruimte 
De buitenruimte is volledig beschikbaar voor Eigen&Wijzer. Er is zowel natuurgras als kunstgras 
aanwezig waarop sport en spel kan plaatsvinden. Op de dagen dat de leden van SVL komen 
voetbaltrainen worden duidelijke afspraken gemaakt over de veldindeling.  Kinderen van de BSO en 
van de SVL maken niet gelijktijdig gebruik van de sportvelden, behalve op de maandag. Dan beginnen 
de trainingen van de SVL  al om 17.00 uur en maken we gezamenlijk ) in goed overleg’ gebruik maken 
van de puppy bak. 
 
Business Home 
In het Business Home is een koelkast aanwezig waarin Eigen&Wijzer koelverse producten mag 
bewaren. Deze producten zijn samengevoegd in een plastic doos. Ondanks het mede gebruik van de 
koelkast door SVL zorgt Eigen&Wijzer voor het nakomen van de hygiëneregels. In de keuken is een 
bovenkastje en een la beschikbaar gesteld aan Eigen&Wijzer. Hierin worden het servies, etenswaren 
en administratieve zaken bewaard. Het gebruikte servies wordt gewassen in de afwasmachine in de 
centrale keuken. Afwassen met de hand is om hygiënische reden niet toegestaan.  
Voor speelgoed en knutselspullen is een afsluitbare kast aanwezig. In het Business Home  is een 
toiletvoorziening aanwezig. 
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Het wedstrijdsecretariaat 
Het wedstrijdsecretariaat is een ruimte zonder kasten en stromend water. Deze voorzieningen 
worden gebruikt in de aangrenzende hal, keuken en in de kantine.  
 
De kantine 
De kantine moet dagelijks worden voorbereid voor de opvang. Meubels worden verschoven, kleden 
en zitkussens worden geplaatst, de tafels worden gezellig neergezet en de benodigde 
voorbereidingen voor activiteiten worden getroffen. Aan het eind van de dag worden alle spullen 
opgeborgen in afsluitbare kasten zodat SVL de ruimte ’s-avonds (indien nodig) en in het weekend tot 
beschikking heeft. Na gebruik zorgt SVL ervoor dat de ruimte weer schoon en netjes wordt 
opgeleverd. 
 

1.  Veiligheid vormt de basis 
 
Groep 
BSO Hallinckveld bestaat uit maximaal vijf basisgroepen. Twee 8+ basisgroepen bestaande uit één 
keer 24 kinderen en één keer 12 kinderen 8-13 jaar. En twee stamgroepen van 11 kinderen in de 
leeftijd van 6-9 jaar(de sportgroepen) onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers.  
In totaal heeft deze locatie 58 kindplaatsen. 
 
Schema voor de berekening van de leidster-kind ratio bij samengestelde groepen buitenschoolse 
opvang: 

Leeftijd PM Max aantal 
kinderen 

PM Max aantal 
kinderen 

PM Max aantal 
kinderen 

4-9 jaar 
(sportgroepen) 

1 11 2 22 * * 

8-12 jaar 
(8+ groepen) 

1 12 2 24 3 ** 36 

 
* de basisgroep in de leeftijdsgroep 6-9 jaar is maximaal 22 kinderen, we spreken hier van een 

verticale BSO groep. 
** in plaats van een beroepskracht kan een derde volwassene als beroepskracht worden ingezet. 

Vooralsnog is dit bij locatie Hallinckveld niet nodig aangezien er voldoende gediplomeerde 
beroepskrachten aanwezig zijn. 

 
Basisgroepen: 
We hebben ervaren dat kinderen van 8 jaar en ouder niet structureel voor een sportactiviteit kiezen.  
Zij willen de ene week wel en de andere week niet sporten, daarom bieden we bij de 8+ groepen 
diverse andere activiteiten aan. Wij stellen de 8+ kinderen in de gelegenheid om te sporten door hen 
te laten kiezen aan welke basisgroep zij die dag willen deelnemen. Indien zij willen sporten, maken zij 
deel uit van de sportgroep. Indien zij niet willen sporten maken zij deel uit van de 8+ groep. Met dien 
verstande dat de sportgroepen maximaal uit 11 kinderen per groep bestaan en de 8+ groep uit 
maximaal 36 kinderen. BIj de groep van de 8 + staat een groot bord waar de kinderen zich kunnen 
inschrijven voor de activiteit . Ze verplaatsen dan hun naamkaartje en zetten die op de 
desbetreffende activiteit (sport, workshop binnen of vrij spel). 
 
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 basisgroep en met kinderen 
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van andere basisgroepen te spelen. Voor meer informatie zie: kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 
39.1 Pedagogisch werkplan - open deuren beleid. De kinderen verblijven in hun basisgroep op de 
vaste basisgroepsmomenten (zie schema onder 3. dagindeling). Op de andere momenten verlaten de 
kinderen hun basisgroep.  
Dagschema 
 
Sportgroepen  
 
Korte middag 
Tijd 
1400 

Ontvangst kinderen  
Water, groente (wortel, tomaat) 
kunnen ze zelf pakken naar 
behoefte 

Vrij 
spel 

Vaste 
activiteit 

Georg.spel 
incl thema 

Rust 
moment 

(basis) 
Groeps 

moment 

Ontwikkel 
gebieden 

15.30 Aankomst op de locatie, 
omkleden  

 X     

15.40 Ontvangst kinderen aan tafel, 
fruit, cracker en drankje, uitleg 
sportprogramma 

  X  X X  

16.00 Georganiseerde activiteit X  X   X 

17.00 Eet en drinkmoment  X  X X  

17.15 Vrij spel binnen/buiten X      

 
8+ groepen 
 
Korte middag 
Tijd  Vrij 

spel 
Vaste 

activiteit 
Georg.spel 
incl thema 

Rust 
moment 

(basis) 
Groeps 

moment 

Ontwikkel 
.gebieden 

14.00 Ontvangst kinderen van water 
en groente(wortel tomaat) 
hetgeen ze zelf kunnen pakken 
naar behoefte. 

X      

15.30 Ontvangst kinderen aan tafel, 
fruit , cracker  en drankje, 
toelichting activiteiten 

 X  X X  

16.00 Georganiseerde activiteiten  X  X   X 

17.00 Eet en drinkmoment  X  X X  

17.15 Vrij spel binnen/buiten X     X 
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Lange middag 

Tijd  Vrij 
spel 

Vaste 
activiteit 

Georg.spel 
incl thema 

Rust 
moment 

(basis) 
Groeps 

moment 

Ontwikkel 
.gebieden 

12.15 Ontvangst kinderen aan tafel, 
broodmaaltijd 

 X  X X  

12.45 Toelichting activiteiten  X   X  

13.00 Georganiseerde activiteiten X  X   X 

15.15 Kinderen gaan aan tafel voor 
fruit en drinken 

 X  X X  

15.30 Gelegenheid om zelf te spelen X     X 

16.30 Kinderen gaan aan tafel voor 
sapje en hapje 

 X  X X  

17.00 Kinderen helpen opruimen  X     

17.15 Kinderen mogen zelf 
binnen/buiten spelen, de tv en 
computer zijn beschikbaar. Ook 
wordt er een groepsactiviteit 
aangeboden.* 

X     X 

* In de winterperiode ( wanneer de klok weer naar achter gaat en dus eerder donker wordt) mogen de kinderen van de 8 + alleen nog maar 
buitenspelen of om het gebouw, of op het hoofdveld of ‘puppie-bak’. Als de kinderen op de tv willen of op hun telefoon moeten ze zich 

inschrijven op de inschrijflijst . 

 
0,5  en 3 uurs regeling (afwijking BKR) 
 
De 3 uurs regeling is alleen van toepassing op vakantie- en studiedagen. 
Locatie Hallinckveld is alleen hele dagen open in vakanties en dan alleen de maandag, dinsdag en 
donderdag.  
Per dag wordt er nooit meer dan drie uur afgeweken van de BKR (beroepskracht-kindratio). 
 
De 0,5 uur regeling is alleen van toepassing op reguliere middagen. 
 
In onderstaande schema’s staat weergegeven op welke tijden niet wordt afgeweken en op welke 
tijden er eventueel wel wordt afgeweken van de BKR.  
 
3 uurs regeling: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Tijden waar op niet 
wordt afgeweken 
van de BKR 

8.15-8.30u 
9.00-13.00u 
14.30-17.15u 
 

8.15-8.30u 
9.00-13.00u 
14.30-17.15u 

n.v.t. 8.15-8.30u 
9.00-13.00u 
1430-17.15u 

n.v.t. 

Tijden waar op 
eventueel wel 
wordt afgeweken 
van de BKR 

8.30-9.00u 
13.00-13.30u 
17.15-18.15u 

8.30-9.00u 
13.00-1330u 
17.15-18.15u 

n.v.t. 8.30--9.00u 
13.00-13.30u 
17.15-18.15u 

n.v.t. 
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0,5 uurs regeling: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Tijden waar op niet 
wordt afgeweken 
van de BKR 

14.00-15.15u 
15.45-18.30u 
 

14.00-15.15u 
15.45-18.30u 
 

n.v.t. 14.00-15.15u 
15.45-18.30u 
 

n.v.t. 

Tijden waar op 
eventueel wel 
wordt afgeweken 
van de BKR 

15.15-15.45u 15.15-15.45u n.v.t. 15.15-15.45u n.v.t. 

 
Inzet pedagogisch medewerkers in ontwikkeling/studenten/vrijwilligers 
Gedurende sommige periodes zijn er op de locatie medewerkers in ontwikkeling (hierna te noemen 
pmio) werkzaam of worden er studenten of vrijwilligers ingezet. Zij zijn altijd geregistreerd in het 
personenregister kinderopvang. Wanneer deze (gedeeltelijk) formatief worden ingezet dan doen wij 
dit op basis van een verklaring waarin de docent/begeleider van de pmio/student verklaren dat dit 
verantwoord is. We kijken hierbij op basis van zijn/haar competenties, kwaliteiten en opgedane 
opleidings- en praktijkervaring of deze pmio/student voldoende bekwaam is om te werken vanuit de 
wettelijke kaders en volgens het pedagogische beleid van Eigen&Wijzer. De pmio/student creëert 
een vellig klimaat voor de kinderen die hij/zij verzorgt, opvoedt en begeleidt. Hij/zij biedt 
verantwoorde kinderopvang volgens de vier wettelijke pedagogische basisdoelen. 
De pmio/student staat niet alleen op de groep en ontvangt voldoende kwalitatief goede begeleiding 
bij zijn of haar dagelijkse werkzaamheden.    
Om het leerproces te borgen wordt elke twee weken een verslag gemaakt door de pmio/student 
waarin de vorderingen van de persoonlijke leerdoelen beschreven staan. Dit verslag wordt door de 
docent/begeleider gezien en ondertekend. 
 
 
 

 
2. Aandacht voor ieder kind 

 
Vervoer van school naar de locatie 
Bij het ophalen van school staat de veiligheid voorop. De pedagogisch medewerker neemt alle 
geplaatste kinderen voor die dag vanuit school mee. De kinderen gaan onder begeleiding van de 
pedagogisch medewerker in een groep naar locatie de Pinkenstal. Wanneer kinderen niet komen, 
zijn ze voor 12.00 uur afgemeld door de ouders. Wanneer de pedagogisch medewerker bij het 
ophalen een kind mist bij school, dan wordt er direct contact opgenomen met de ouders. Een kind 
kan bij een ander kind spelen wanneer de ouders dit hebben gemeld bij de pedagogisch 
medewerker. Indien er gebruik wordt gemaakt van de auto, wordt aan alle veiligheidsvoorschriften 
voldaan. 
 
Voor het ophalen van de kinderen wordt gebruik gemaakt van een loopschema waarin is vermeld 
welk kind op welke school door welke pedagogisch medewerker wordt opgehaald. Dit schema wordt 
dagelijks opgesteld en voor besproken met de pedagogisch medewerker. De bussen worden ingezet 
bij de scholen om de sporters en de kinderen van de 8+ naar Hallinckveld te vervoeren . In overleg 
kunnen kinderen kiezen voor een andere vervoerswijze. 
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Om alle kinderen naar locatie Hallinckveld te brengen rijden de busjes minimaal 2 maal. De kinderen 
die op de tweede rit moeten wachten staan met elkaar, onder toezicht van een pedagogisch 
medewerker, op het grasveld naast de ingang van De Pinkenstal aan de Lindelaan. Bij slecht weer 
wachten de kinderen in de hal van de BSO De Pinkenstal 
 
Op maandag, dinsdag en donderdag worden de kinderen van basisschool de Sterrenwachter en de 
Linde om 14.00 uur naar locatie Hallinckveld gebracht. Deze scholen werken met een continurooster. 
Ook bij basisschool de Linde werkt met een continu rooster en zijn om 14.30 uur uit . Daar staat ook 
een busje zodat daar de kinderen in kunnen die ook naar locatie Hallinckveld moeten . 
 
Wanneer ouders hiervoor toestemming hebben gegeven mogen kinderen die verantwoord, veilig en 
zelfstandig kunnen fietsen op eigen fiets van school naar locatie Hallinckveld fietsen. Ouders geven 
toestemming hiertoe door het invullen van een zelfstandigheidsverklaring.  
 
Het ophalen van de kinderen 
Ouders halen de kinderen aan het eind van de dag op bij locatie Hallinckveld. Vanwege het 
dagprogramma worden ouders verzocht om dit niet voor 17.00 uur te doen. In uitzonderingssituaties 
wordt er vooraf afgestemd met de pedagogisch medewerker. 8+ kinderen mogen zelfstandig naar 
huis mits ouders dit in een zelfstandigheidsverklaring hebben aangegeven. 
 
Kinderen die deelnemen aan de voetbaltraining bij SVL of andere sporten 
Dagelijks wordt door voetbalvereniging SVL vanaf 17.00 uur training gegeven aan de leden. 
De mogelijkheid bestaat om kinderen tot uiterlijk 17.00 uur naar deze training te brengen.  
Tevens is er de mogelijkheid om kinderen naar andere sporten of sportverenigingen te brengen, mits 
dit in het vervoerschema past. Dit gaat altijd in overleg met ouders.  Om 17 uur is wel de laatste rit  
De kinderen worden aan het begin van de training door de pedagogisch medewerker of chauffeur 
overgedragen aan de betrokken trainer.  De 8 + kinderen gaan in overleg met ouder en pedagogisch 
medewerker zelf naar de training toe .Hieraan voorafgaand wordt het kind in de gelegenheid gesteld 
om zich te verkleden, een cracker te eten en iets te drinken. Zodra het kind bij de trainer is gebracht 
eindigt de opvang en daarmee de verantwoordelijkheid van Eigen&Wijzer.  
 
 
 

3. Ontwikkelen door te ontdekken    
 
(sport)activiteiten 
De kinderen van 6 en 7 jaar oud (met uitloop naar 8 jaar en heel soms kunnen ze ook blijven tot hun 
9 de jaar . Dit gaat altijd in overleg met de PM er en de ouders en planning) die in de sportgroepen 
zitten hebben een bewuste keuze gemaakt om deel te nemen aan de sportactiviteiten die op BSO 
Hallinckveld worden georganiseerd.  Dit zijn de kinderen van de Sport BSO. 
De opvang aan hen staat dan ook primair in het teken van sportieve activiteiten. Uitgangspunt is dat 
de kinderen kennismaken met zoveel mogelijk verschillende sporten. In deze leeftijdsfase twijfelen 
veel kinderen over hun definitieve sportkeuze,  deelname aan de sportactiviteiten 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.)  
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De kinderen in de 8+ groepen kunnen deelnemen aan activiteiten en workshops op het gebied van 
beweging/sport, culinaire en educatieve activiteiten. Wanneer kinderen uit de 8+ groepen willen 
deelnemen aan de georganiseerde sportactiviteiten, worden zij ingedeeld in de sportgroepen. 
 
Aantal deelnemers per activiteit 
Wanneer er sprake is van een activiteit waaraan alle kinderen deelnemen (totaal maximaal 58) wordt 
er vooraf een groepsindeling bekend gemaakt. Iedere pedagogisch medewerker krijgt een groep 
kinderen toegewezen en heeft op dat moment de verantwoordelijkheid om de kinderen binnen de 
groep bij elkaar te houden. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een toernooi krijgt iedere groep 
een specifiek kenmerk (bijvoorbeeld hesjes, petten of shirts) 
 
Begeleiding 
Op locatie Hallinckveld worden de sportactiviteiten begeleid door gekwalificeerde Sport pedagogisch 
medewerkers Ook worden regelmatig sportclinics (trainingen) georganiseerd waarbij telkens een 
andere sport aan bod komt. Deze clinics worden begeleid door gespecialiseerde trainers. 
 
Materialen 
Voor de locatie Hallinckveld is voldoende gevarieerd spel- en sportmateriaal aangeschaft (ballen, 
hockeysticks, knutselspullen etc.) Deze materialen worden in een afgesloten ruimte bewaard. 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 zorgt er samen met de kinderen aan 
het eind van de dag voor dat al het materiaal weer wordt verzameld. 
 
Kleding 
Kinderen die locatie Hallinckveld bezoeken nemen eigen sportkleding en geschikt schoeisel mee.  
De kinderen van de SportBSO krijgen zodra ze binnen zijn het groene t-shirt aan van Eigen&Wijzer 
zodat ze herkenbaar zijn . Zodra ze weer worden opgehaald moeten ze het t-shirt weer inleveren en 
neerleggen in de kleedruimte. 
De 8 + dragen hun eigen kleding en hoeven geen groene t-shirts aan .Alleen bij een uitstapje hebben 
ze allemaal een groen t-shirt aan . 
 
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.  
 
Extreme weersomstandigheden 
Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten om buiten bezig te zijn worden er in de 
binnenruimtes voldoende (sportieve en creatieve) activiteiten aangeboden.   
 
Schoonmaak 
Door de medewerkers van Eigen&Wijzer wordt een schoonmaakschema gehanteerd waarop wordt 
aangevinkt welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit schoonmaakschema is afgestemd op het 
schoonmaakplan van SVL zodat de ruimtes altijd schoon en netjes worden overgedragen.  
 
Wasgoed 
Tijdens sportactiviteiten dragen de kinderen een t-shirt van Eigen&Wijzer. Deze t-shirts worden na 
gebruik meegenomen naar locatie De Pinkenstal om gewassen te worden door de huishoudelijke 
dienst. De pedagogisch medewerkers zorgen er zelf voor dat er altijd voldoende schone t-shirts bij 
locatie Hallinckveld beschikbaar zijn.  



Eigen&Wijzer / WIJS / KwaliteitWijzer/ Pedagogiek / Locatiespecifiek pedagogisch werkplan  
Locatie Hallinckveld  
 
 

 

Datum uitgifte: januari 2018 
Datum laatste wijziging: 22 juli 2019 

Pagina 10 van 12 

Het gebruik van de keuken 
De keuken 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 risico-artikelen op (schoonmaakmiddelen, messen 
en andere scherpe voorwerpen). 
 
De afwasmachine is eigendom van SVL maar mag door Eigen&Wijzer worden gebruikt. 
 
In de keuken heeft Eigen&Wijzer een eigen koelkast. Hiervoor gelden de reguliere hygiëneregels.  
 
Boodschappen 
De boodschappen worden centraal gekocht bij de Jumbo en direct naar Hallinckveld gebracht en 
opgeruimd. Het fruit wordt besteld en meegenomen vanuit De Pinkenstal naar locatie Hallickveld . 
 
Gedragsregels 

• de aanwezige consumptie-automaten worden niet gebruikt door de pedagogisch 
medewerkers, de ouders en de kinderen 

• jongens en meisjes kleden zich in gescheiden kleedkamers om 

• de sportvelden worden regelmatig besproeit met water uit de sloten, dit water is niet 
voldoende schoon om waterspelletjes mee te doen 

 
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 met de kinderen besproken en zijn met de kinderen samen opgesteld. Zo zorgen we 
ervoor dat de kinderen deze te allen tijde weten en ook begrijpen. 
 
Als we binnen zijn dan : 
Rennen we niet, klimmen we niet op de tafels, stoelen, banken en radiatoren, hangen we niet uit 
openstaande ramen, wassen we onze handen na toiletbezoek en laten het toilet netjes achter, doen 
we geen balspellen (behalve tafeltennis) en komen we niet alleen in de keuken of achter de bar. 
 
Als we buiten zijn dan :  
Blijven we in het gebied dat de pedagogisch medewerker heeft aangegeven, klimmen we niet op de 
hekken, reclameborden, dugout of op de voetbaldoelen.  
De 8 + kinderen mogen zich verstoppen in de bosjes en mogen daar ook spelen. De pedagogisch 
medewerker loopt regelmatig langs om te kijken of het goed gaat . In de wintertijd mag het spelen in 
de bosjes  tot aan het eet- en drinkmoment. Daarna mogen ze niet meer in de bosjes spelen. Ze 
hoeven ook niet aan te geven dat ze even naar binnen gaan om iets te pakken of te plassen .  
Ze moeten wel aangeven als ze richting training gaan of als ze zelfstandig naar huis toe gaan. Ook als 
ze worden opgehaald door de chauffeurs moeten de kinderen zich afmelden bij één van de 
pedagogisch medewerkers. 
 
Het is niet toegestaan om zelfstandig het terrein te verlaten.  
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4.          Samen met elkaar 
 
Samenwerking met SVL 
Tijdens de opvanguren worden de binnenruimtes niet gebruikt door SVL. Op de avonden en in de 
weekenden zijn de ruimtes volledig beschikbaar voor SVL. Na gebruik zorgt de gebruiker ervoor dat 
de ruimte opgeruimd en schoon is. De eigendommen van Eigen&Wijzer die niet achter slot en 
grendel opgeborgen kunnen worden, worden niet door SVL gebruikt (V.V).  
 
 
Bijlage 1 - Huisregels Hallinckveld (BSO) 
 
Ophalen en afmelden van de kinderen 

• De kinderen worden bij voorkeur tussen 17.00 en 18.30 uur opgehaald.   
De ouders melden hun kind ten allen tijde af bij de pedagogisch medewerkers. 

• Mocht u kind niet komen dan verzoeken wij u hem of haar zo snel mogelijk af te melden. 
  
Persoonlijke eigendommen 

• Er is voor ieder kind een laadje beschikbaar waarin knutselwerkjes worden bewaard, zodat zij 
die later af kunnen maken. Schooltassen en andere persoonlijke spullen worden dagelijks 
meegenomen naar huis. Voor de sportkleding is opbergruimte beschikbaar. Ouders worden 
verzocht de sportkleding regelmatig mee naar huis te nemen om te wassen. De groene shirts 
van Eigen&Wijzer blijven op de locatie en door Eigen&Wijzer gewassen.    

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

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

• De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands 

• De pedagogisch medewerker zijn bereikbaar op tel: 06-15880037. 

• Vanaf 15.00 uur is telefonisch contact met de groepsleiding alleen in dringende gevallen 
mogelijk, dit vanwege het dagprogramma.  

• U kunt voor vragen en opmerkingen altijd contact opnemen met onze afdeling KlantWijzer 
op tel.nr: 035-5826035. 

• Een sms naar tel: 06-15880037 is altijd mogelijk.  
 
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 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 school is, op de dagen dat de kinderen door de medewerkers van Eigen&Wijzer naar 
school worden gebracht, verantwoordelijk voor de kinderen die gebruik maken van de 
voorschoolse opvang, vanaf het moment dat de kinderen door medewerker(s) van 
Eigen&Wijzer aan de medewerker(s) van de school zijn overgedragen. 

• De ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor hun kind tijdens zijn/haar reis van school 
naar de buitenschoolse opvang accommodatie of andersom, wanneer: 

✓ het kind met een taxi wordt vervoerd; 
✓ de ouder(s)/verzorger(s) door schriftelijke toestemming bij Eigen&Wijzer hebben 
aangegeven dat hun kind zelfstandig van school naar de buitenschoolse opvang 
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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.   
 
Parkeerbeleid / betreden parkeerterrein 

• Op het parkeerterrein zijn vakken aangegeven waarbinnen moet worden geparkeerd.  
Bij het betreden en verlaten van het terrein dient u uit veiligheidsoverweging stapvoets te 
rijden. 


