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Inleiding

Dit hoofdstuk is een aanvulling op het algemeen pedagogisch beleid van Eigen&Wijzer geldend voor
locatie BSO het Buitenbos en PO Kabouterbos. De pedagogisch medewerkers (pm’ers) die werkzaam
zijn op BSO het Buitenbos zijn op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch beleid en gebruiken dit
hoofdstuk als aanvulling op dit beleid.

PO Het Kabouterbos
Met ingang van januari 2019 is de peuteropvang in de school op drie ochtenden per week open. Er
kunnen 8 peuters per ochtend worden opgevangen. Wanneer er meer animo is kan de groep worden
uitgebreid. De peuteropvang is gericht op ontdekkend leren en plezier in samen zijn. Plezier staat
bovenaan waarbij de overgang naar onderwijs, groep 1, makkelijker is. Doordat de groepsruimte van de
peutergroep naast het lokaal van de kleutergroep ligt, leren de peuters het gezicht van de kleuterjuf al
kennen, wanneer er een peuter 4 jaar wordt en naar groep 1 overgaat, blijven de kinderen van de
peutergroep en de kleutergroep elkaar met regelmaat zien. Bijvoorbeeld bij binnenkomst, wanneer de
kinderen in de hal mogen spelen of tijdens het speelkwartier buiten.

BSO Het Buitenbos
BSO Het Buitenbos is gehuisvest in de Bosbergschool. Sinds 1 januari 2018 verzorgt Eigen en Wijzer de
buitenschoolse opvang binnen de Bosbergschool en is op maandag, dinsdag en donderdag geopend.
BSO het Buitenbos is de ideale plek voor kinderen die dol zijn op bewegen, buiten spelen, graag naar
het bos gaan, actieve en educatieve uitjes doen en spelenderwijs ontwikkelen. Kinderen worden hierbij
begeleid door een vast team van pedagogische medewerkers.

Activiteiten worden aangeboden, los van school maar als kinderen op school aan een project gewerkt
hebben en deze op de BSO willen afmaken kan dit uiteraard. Met de kinderen wordt regelmatig
besproken welke interesses ze hebben en welke activiteiten zij graag terug zien in het
activiteitenprogramma. De BSO heeft wel een ander karakter dan school, het is vrije tijd. Na schooltijd
spreken leerkrachten kinderen niet meer aan als de juf of meester van een kind.

In vakanties worden de kinderen tussen de 4-7 jaar opgevangen bij BSO de Pinkenstal op maandag,
dinsdag en donderdag, kinderen van 8 jaar en ouder gaan naar locatie Hallinckveld. Op woensdag en
vrijdag is BSO het Buitenbos niet open. Kinderen die op deze dagen gebruik maken van de BSO gaan
naar De Pinkenstal. Op studiedagen kijken we of we open zijn op school of bieden we de opvang aan op
BSO de Pinkenstal. De medewerkers organiseren dit zelf, in overleg met de locatiecoördinator.

Datum uitgifte: januari 2018
Datum laatste wijziging: 20 maart 2022

3



Eigen&Wijzer / WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Buitenbos

en PO Kabouterbos

1. Veiligheid vormt de basis

1.1 Groepen
Op deze locatie vangen we de volgende groepen op:

- PO 2 - 4 jaar
- BSO 4 - 13 jaar

1.1.1 Beroepskracht-kind ratio (BKR)

PO Het Kabouterbos
PO Het Kabouterbos beschikt over 8 kindplaatsen en bestaat uit een stamgroep waarin maximaal 8 kinderen
van 2 tot 4 jaar opgevangen kunnen worden, onder leiding van 1 pedagogisch medewerker per 8 kinderen.

PO Het Kabouterbos biedt peuteropvang tussen 8.30 en 14.00 uur. Er kan een uitzondering gemaakt
worden als we zien dat een kind het niet redt tot 14.00 uur , dan is er een mogelijkheid om tijdelijk
opvang tot 12.00 uur af te nemen. De peuters eten hun broodmaaltijd bij de opvang.

Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de BKR ratio onderstaand (wettelijke) schema, zoals
opgenomen in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang, als leidraad.

Leeftijd pm’ers Max.
aantal kinderen

pm'ers Max.
aantal kinderen

2 tot 4 1 8 2 16

BSO het Buitenbos
BSO het Buitenbos beschikt over 40 kindplaatsen. BSO het Buitenbos voor kinderen van 4 tot 13  jaar bestaat uit 2
basisgroepen.

Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de beroepskracht-kind ratio (BKR) onderstaand (wettelijke)
schema voor groepen buitenschoolse opvang, zoals opgenomen in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang als
leidraad:

Basisgroep 1 / de Bosbouwers
Maximaal aantal kindplaatsen: 10
Leeftijd Beroepskrachten Maximale aantal
4 - 7 jr 1 10

Basisgroep 2 / de Boshut
Maximaal aantal kindplaatsen: 22
Leeftijd Beroepskrachten Maximale aantal
6 - 13 jr 2 222

2 Waarvan maximaal achttien kinderen van 4 tot 7 jaar.

Op maandag voegen wij samen en vormen de twee basisgroepen een verticale groep met maximaal 11
kinderen:
Basisgroep  1 + 2
Maximaal aantal kindplaatsen: 11
Leeftijd Beroepskrachten Maximale aantal
4 - 13 jr 1 111

Datum uitgifte: januari 2018
Datum laatste wijziging: 20 maart 2022
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1 Waarvan maximaal negen kinderen van 4 tot 7 jaar.

1.1.2 Stamgroep/Basisgroep:
In een groep leren kinderen veel van wat van belang is voor hun sociale ontwikkeling: groepsvorming,
elkaar helpen, rekening houden met anderen, conflicten oplossen. Hierbij vormt de basisgroep met de
vaste medewerker/mentor de basis van veiligheid voor de kinderen. Binnen deze veiligheid bieden we
de kinderen ruimte voor het ontdekken van haar/zijn talenten en leren we de kinderen keuzes te maken
bij de activiteiten.

Kinderen hebben altijd een vaste mentor en zijn daarvan op de hoogte. In de groep hangt een overzicht
zodat het voor kinderen en ouders zichtbaar is wie de mentoren zijn van de kinderen. Bij calamiteiten of
bijzonderheden wordt altijd de mentor van de stamgroep/basisgroep aangesproken. Tevens heeft deze
mentor de gesprekken met de kinderen en hun ouders/verzorgers. Deze stam/basisgroepen zijn
gekoppeld aan een pedagogisch medewerker, niet aan een ruimte.

Verlaten van de stam/basisgroep:
In ‘Dagindeling’ staat aangeven welke momenten de kinderen in de middag doorbrengen in de vaste
stam/basisgroep. Tijdens de overige momenten is het open deuren beleid van toepassing op basis
waarvan binnen Eigen&Wijzer wordt gewerkt. Bij deze pedagogische methode worden de kinderen
structureel in de gelegenheid gesteld om buiten de basisgroep te spelen. Voor meer informatie zie:
kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.1 Pedagogisch beleid - open deuren beleid.

In beide leefruimtes en bij goed weer buiten worden gedurende de middag activiteiten aangeboden of
is er mogelijkheid tot vrij spel. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld en zo nodig ondersteund
om zelf een keuze te maken uit de aangeboden activiteiten. De kinderen kunnen zich in samenspraak
met ouders en/of pm’ers van te voren opgeven voor workshops. Een overzicht van de workshops die
gepland staan voor de komende weken hangt op de groep. Na afloop van het eerste gedeelte van de
middag komt ieder kind terug op de eigen basisgroep voor een eet- en drinkmoment.
Binnen deze locatie wordt ook regelmatig het naastgelegen bos bezocht. Kinderen hebben de keuze
om mee te gaan.

De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat ze te allen tijde de kinderen die die dag in haar
basisgroep zitten blijft volgen. Zo ervaren de kinderen rust en regelmaat.

1.2 Dagschema’s
Binnen Eigen&Wijzer hechten we, vanuit onze visie, grote waarde aan een kindvolgende benadering. Wij
bieden een bepaalde structuur aan op een dag, maar daar kan van afgeweken worden. Wij volgen de
ontwikkeling van de kinderen en sluiten daarbij aan. De pm'ers volgen de kinderen en faciliteren een
optimale omgeving om te ontwikkelen.

Hieronder wordt per groep het globale dagschema beschreven.

1.2.1 Dagschema peuteropvang 2 - 4 jaar

Halve dag ochtend:  08.30 - 14.00

Tijd  Vrij
spel

Vaste
activiteit

Georg.
Spel
incl.

thema

Rust
moment

(basis)groeps-
moment

Ontwikkel
gebieden

08:30 Inloop ouders en kinderen +
vrij spel

9.00 Welkom in de kring x x x

Datum uitgifte: januari 2018
Datum laatste wijziging: 20 maart 2022
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9:15 Activiteit x x

10.00 Eet en drinkmoment x x

10.15 Verschoonmoment x

10.30 Naar buiten x x x

11.00 Vrij spel x x

11:30 Lunch x x

12:15 Verschoonmoment x

12:30 Activiteit x x

14:00 Ophaalmoment

1.2.1 Dagschema BSO Buitenbos opvang 4 - 8 jaar

Reguliere middag (maandag, dinsdag en donderdag): 14.00 - 18.00 uur

Studiedag: 08.15 - 18.00 uur

Korte middag

Tijd Vrij
spel

Vaste
activiteit

Georg.spel incl.
thema

Rust
moment

(basis)groep
moment

Ontwikkel.
gebieden

14.00 Buitenspelen X x x

14.30 Ontvangst in basisgroep
met fruit, koekje en
drankje

X X X X

15.15 Georganiseerde workshop
in of vrij (en eventueel
buiten)

x x x

16.25 Opruimen x x

16.30
16.45

Terugkeer naar basisgroep
voor een cracker en
drinken en eventueel
verhaal lezen

x x x x

17.00 Vrij spel X x x x

17.30 Vrij spel of rustige
activiteit, afsluiting van de
dag

x x x

Studiedag

Tijd Vrij
spel

Vaste
activiteit

Georg.spel incl.
thema

Rust
moment

(basis)groep
moment

Ontwikkel.
gebieden

8.30 Aankomst kinderen x x

Datum uitgifte: januari 2018
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9.30 tafelmoment
fruit eten en drinken

x x x x

10.00 buiten spelen x x x

10.45 activiteit x x x

12.00 lunch x x x

12.45 gezamenlijk opruimen x x x

13.15 vrij spel/buitenspelen x x x

14.00 Georganiseerde workshop
in of vrij (en eventueel
buiten)

X x x x

16.15 Opruimen x x x

16.30 Terugkeer naar basisgroep
voor een cracker en
drinken en eventueel
verhaal lezen

x x

17.00 Vrij spel X x

17.30 Vrij spel of rustige
activiteit, afsluiting van de
dag

x x x

Meer informatie over het aanbod van activiteiten op de buitenschoolse opvang binnen Eigen&Wijzer
staat omschreven in kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.1 pedagogisch beleid - activiteiten.

1.3 Afwijken van de BKR
3 uursregeling
BSO Buitenbos is op studiedagen meer dan 10 uur achter elkaar geopend, vandaar dat deze groep maximaal 3
uur per dag mogen afwijken van de BKR. Tijdens deze uren wordt minimaal de helft van de BKR-verplichte
medewerkers ingezet.

Voor een studiedag is het van tevoren bekend hoeveel kinderen er aangemeld zijn, dit kunnen er 11 t/m 30
zijn. Wanneer er 11 kinderen zijn en daarmee maar 1 pedagogisch medewerker ingezet moet worden, wordt
er niet afgeweken van de BKR. Wanneer er meerdere pm’ers ingepland worden, kan er wel afgeweken
worden van de BKR.

In onderstaand schema staat weergeven op welke tijden niet wordt afgeweken en op welke tijden er
eventueel wel wordt afgeweken van de BKR.

Datum uitgifte: januari 2018
Datum laatste wijziging: 20 maart 2022
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maandag dinsdag donderdag

Tijden waarop
niet wordt
afgeweken van
de BKR

08.30 - 13.00
14.30 - 17.30

08.30 - 13.00
14.30 - 17.30

08.30 - 13.00
14.30 - 17.30

Tijden waarop
eventueel wel
wordt
afgeweken van
de BKR

08.15 - 08.30
13:00 - 14:30
17.30 - 18.00

08.15 - 08.30
13:00 - 14:30
17.30 - 18.00

08.15 - 08.30
13:00 - 14:30
17.30 - 18.00

0,5 uurs regeling (afwijking BKR)
Bij PO Kabouterbos wordt niet afgeweken van de BKR, omdat er maar 1 pm’er aanwezig is.
Bij BSO Buitenbos wordt op reguliere dagen nooit meer dan 0,5 uur afgeweken van de BKR
(beroepskracht-kindratio). Afwijken kan voorkomen door ophalen of wegbrengen van kinderen naar
bijvoorbeeld clubjes.

1.4 Inzet pm'ers 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
veilig 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.

1.5 Kwaliteit en opleiden

1.5.1 Pedagogische beleidsmedewerker/coach
Iedere kinderopvangorganisatie is vanuit wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) verplicht om een
pedagogisch beleidsmedewerker/coach in te zetten en pedagogisch coachen aan te bieden. Dit geldt voor
een minimaal aantal uren per jaar waarbij de focus ligt op pedagogische kwaliteit en het coachen van
medewerkers. Deze maatregel is ontstaan met het doel om in de gehele kinderopvang de kwaliteit te
verhogen door deze kwaliteit een nadrukkelijke positie te geven in iedere organisatie.

Bij Eigen&Wijzer kiezen we voor kwaliteit. Het opleiden, coachen en begeleiden van de medewerkers doen
wij intensief. Bij Eigen&Wijzer is een manager opleiden en kwaliteit werkzaam, hiermee heeft opleiding en
kwaliteit een zichtbare positie binnen de organisatie. Voor het coachen van medewerkers zijn meerdere
pedagogische beleidsmedewerkers/coaches/trainers in dienst. Samen zorgen zij voor een optimaal
ontwikkelklimaat voor de medewerkers.

Datum uitgifte: januari 2018
Datum laatste wijziging: 20 maart 2022

8



Eigen&Wijzer / WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Buitenbos

en PO Kabouterbos

De verplichte uren worden met een peildatum van 01-01 van het jaar vastgesteld. Voor PO Kabouterbos en
BSO Buitenbos is dat voor dit jaar 3,01 fte x 10 uur + 2 x 50 uur = 130,1 uur. Hieronder de verdeling van deze
uren:

Locatie Beleid 2022
gepland

Coaching 2022
gepland

PO (2-4) 50 16

BSO (4-13) 50 16

2. Aandacht voor ieder kind

De kinderen komen om 14.00 uur naar de BSO groep toe. Kleuters worden opgehaald bij de juf.
Omdat bij de BSO alleen kinderen van school komen hebben we niet te maken met overig vervoer
tijdens het halen van de kinderen.

2.1 Activiteiten
Het Kabouterbos is officieel geen VE locatie, maar ‘Voor en Vroegschoolse Educatie’ (verder VVE) wordt
verwerkt in het activiteitenprogramma. Er wordt deels gewerkt middels de piramide-methode. De
locatie is door de gemeente niet aangemerkt als VVE locatie. Echter, wij zijn van mening dat elk kind
recht heeft op goede taalontwikkeling dus wordt Piramide (en VVE) op alle locaties van E&W ingezet. De
pedagogisch medewerker die op deze groep werkt is geschoold in de Piramide methode module 1. De
activiteiten met de kinderen vinden plaats in de groepsruimte, het speellokaal en ook zijn er activiteiten
in de hal of gymzaal van de school. Ook worden er buiten activiteiten georganiseerd. Met de peuters
wordt dit altijd gezamenlijk met de medewerker gedaan.

2.2 Ouderbeleid piramide
De betrokkenheid van ouders is belangrijk omdat pedagogisch medewerkers en ouders de
opvoedtaak delen. Ouders kunnen helpen de leertijd van het kind te vergroten wat effectief kan
werken op zijn of haar ontwikkeling.

De ouderactiviteiten die een vaste plaats hebben in de Piramide- methode worden door het jaar
heen op vaste momenten uitgevoerd:

● Dagelijks: tijdens de “Spelinloop” aan het begin van elke dag is er de gelegenheid voor ouders en
kinderen om samen te spelen en de overgang van thuis naar de groep te
vergemakkelijken.
● Twee maal per jaar zijn er oudergesprekken waarin ouders geïnformeerd worden over de
vorderingen van hun kind.
● ouders krijgen van de mentor ideeën en voorbeelden van activiteiten mee die aansluiten op het
thema en de taal/rekenontwikkeling stimuleren wanneer dit wenselijk is.

Meer informatie over VVE en piramide staat omschreven in het kwaliteitshandboek deel 1 /
hoofdstuk 39.1 pedagogisch werkplan - VVE.
Meer informatie over het aanbod van activiteiten op de peuter- en buitenschoolse opvang binnen
Eigen&Wijzer staat omschreven in kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.1 pedagogisch werkplan -
activiteiten.

3. Ontwikkelen door te ontdekken

Datum uitgifte: januari 2018
Datum laatste wijziging: 20 maart 2022
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3.1 Bijzonderheden per ruimte

3.1.1 Inrichting

De BSO heeft een eigen groepsruimte met een kleine keuken. De kinderen kunnen hier spelen en
knutselen. Het is de huiskamer van de groep. Bij activiteiten kunnen kinderen zelf kiezen of zij in de
BSO groep blijven.

3.1.2 De groepsruimte van de PO
De groepsruimte van de PO is een gezellig ingericht lokaal voor peuters van 2-4 jaar. Binnen de groep
wordt gewerkt met thema’s. Veelal sluiten de thema’s aan bij de thema’s van de kleuterklassen. elke
dag wordt samen met de kleuters gespeeld en er worden soms ook nog andere activiteiten samen
gedaan, zodat de overgang naar groep 1 vlekkeloos verloopt en peuters gewend zijn. Het Peuterlokaal
wordt tijdens BSO tijd ook gebruikt. We starten hier met een basisgroep. Ook kunnen hier tijdens BSO
tijd kleine groepjes kinderen spelen/knutselen onder begeleiding van een pm-er.

3.1.3 Buitenruimte peuteropvang
De peuteropvang maakt gebruik van de buitenruimte die grenst aan de school. Een goed omheinde
ruimte waar de peuters veilig kunnen spelen.
Met school is de afspraak dat de peuters op het plein spelen buiten de gebruikelijke schoolpauzes van
de midden- en bovenbouw. Met de kleuters kunnen de peuters wel buiten spelen. Hierbij wel met
uitzondering van geplande activiteiten waarbij we juist de grote kinderen bij de kleine kinderen
betrekken.
Binnen de peuteropvang worden de peuters ’s morgens in de groepsruimte gebracht door
ouders/verzorgers.

3.2 Huishoudelijke zaken
De medewerkers zorgen zelf voor kleine huishoudelijke klussen. Schoonmaak van school maakt de
ruimte ’s avonds schoon. Er zijn lijsten op de groep wanneer wat gedaan moet worden. Wasgoed gaat
mee met moeders van school, boodschappen worden gedaan door een medewerker van de BSO.

4. Samen met elkaar

Binnen de school wordt samengewerkt aan bijzondere thema’s. Daarin stemt de BSO af met school. De
medewerker die zowel bij school als BSO werkt heeft korte lijnen en kijkt ook waar aansluiting mogelijk
is. Ouders worden soms betrokken bij activiteiten, dit heeft vaak te maken met talenten van ouders die
leuk zijn voor een activiteit in BSO tijd.
Tijdens vakanties gaan de kinderen van BSO het Buitenbos naar Loosdrecht. Kinderen tot 8 jaar
gaan naar locatie de Speelhoeve en kinderen van 8 jaar en ouder gaan naar locatie Hallinckveld.
Tijdens de vakanties hebben we een vakantie-zotheid programma wat de vakantieopvang gezellig,
leuk en uitdagend maakt.
Ouders ontvangen het programma en een brief om hun kinderen aan te melden. De BSO
medewerkers hebben onderling overleg over de kinderen die tijdens de vakanties komen.

4.1 Huisregels - BSO (buitenschoolse opvang) Het Buitenbos en PO Het Kabouterbos

4.1.1 Brengen/halen
● BSO het Buitenbos is tijdens reguliere schoolweken geopend op maandag,dinsdag en donderdag
van 14.00-18.00 uur
● PO Het Kabouterbos is geopend van 8.30-14.00 uur op maandag dinsdag en donderdag tijdens
reguliere schoolweken.
● Tijdens studiedagen is de locatie, indien er voldoende aanmeldingen zijn, open van 8.15-18.00
uur.
● Tijdens vakanties (en indien er te weinig aanmeldingen zijn voor een studiedag) is er opvang bij
BSO De Pinkenstal /Speelhoeve of Hallinckveld 8+.

Datum uitgifte: januari 2018
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● Bij het ophalen melden de ouders hun kind altijd af bij de pedagogisch medewerkers. Vanwege het
(mid)dagprogramma worden ouders verzocht om dit niet vóór 17.00 uur te doen. In
uitzonderingssituaties wordt er vooraf afgestemd met de pm’ers.

4.1.2 Persoonlijke eigendommen
● Op de locatie is beperkte opslagruimte beschikbaar voor de BSO. Ouders worden verzocht de
persoonlijke eigendommen zoveel mogelijk mee naar huis te nemen.
● Eigen&Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of zoekraken
van persoonlijke eigendommen.

4.1.3 Informatie uitwisseling
● Informatie vanuit Eigen&Wijzer wordt zoveel mogelijk digitaal aan alle ouders verzonden of op de
locatie aan ouders uitgedeeld.
● Voor ieder kind is er een laatje in de groepsruimte. Hier worden de persoonlijke spullen en
knutselwerkjes in bewaard.
● De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands.
● Wanneer kinderen niet op de BSO komen moeten ze voor 11.00 uur door de ouders/verzorgers
worden afgemeld via het telefoonnummer van school. 035 5771660. Voor PO graag zsm afmelden.
● De groepsleiding van BSO is op de locatie vanaf 14.00 uur bereikbaar. Op de overige tijdstippen kan bij
geen gehoor de voicemail worden ingesproken, school gebeld worden of in geval van nood contact
opgenomen worden met de KlantWijzer op het hoofdkantoor van Eigen&Wijzer op telefoonnummer:
035-5826035
● Voor administratieve of planning-technische vragen kunt u tussen 9.00 uur en 17.30 uur contact
opnemen met de KlantWijzer op het hoofdkantoor van Eigen&Wijzer, op telefoonnummer
035-5826035.

4.1.4 Opvangdagen
● In de informatiefolder en op onze website vinden ouders de procedures om te ruilen van dagen en
extra dagen aan te vragen.
● ouders ontvangen bij inschrijving een inlogcode voor de ouderapp.
● ouders kunnen via de ouderapp doorgeven wanneer hun kind ziek/afwezig of op vakantie gaat .De
pm’ers hebben inzicht via de ouderapp op welke dagen er open plaatsen zijn. De groepen zijn op dit
moment vol waardoor ruilen en afnemen van extra dagen dagelijks bekeken moet worden op basis van
dagelijkse afmeldingen.

4.1.5 Rookverbod
● Er geldt een rookverbod binnen de opvanglocaties van Eigen&Wijzer.

4.1.6 Parkeerbeleid
● Parkeren kan op de parkeerplaats bij het dorpshuis.
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