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Contactgegevens 
 
Marieke de Graaf 
Buitenschoolse opvang Thula 
Pieter Nieuwlandstraat 3 
1093 XG Amsterdam 
Tot 16.30 uur: 020-6939100 (Dapperschool) 
06-14324041 (Marieke)  
bsothula@kinderrijk.nl 
 
 

Openingstijden 
 
Regulier  
Maandag t/m vrijdag 14.00 – 18.30 
  
Tijdens vakantieweken   
Maandag t/m vrijdag 08.15 – 18.30 

 

 
Wat maakt BSO Thula zo bijzonder? 
BSO Thula biedt hedendaagse, praktische antroposofische opvang in de school. De nauwe verbinding 
met de natuur en het jaarritme met seizoenen en jaarfeesten staat daarbij centraal. De opvang vindt 
plaats in een ‘huiskamerachtige’ sfeer, in de voor de kinderen bekende schoolomgeving. Door korte 
lijnen tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers is sprake van een doorgaande lijn in opbouw 
van de dag (het ’ademen’) en t.a.v. de dagelijkse ontwikkeling van kinderen. De BSO biedt in 
aanvulling op het schoolse aanbod een vrijetijdsaanbod voor kinderen met keuzevrijheid in deelname 
aan activiteiten. Ambachten, handwerken en ruimte voor uiting geven aan creativiteit hebben 
vanzelfsprekend een plek in het naschoolse deel van de dag. Buiten spelen kan op één van de twee 
schoolpleinen; het Oosterpark is ‘om te hoek’. Ook het speellokaal van de school is ter beschikking. 
We bieden kinderen zoveel mogelijk echte ervaringen aan; ook tijdens uitstapjes, op vakantiedagen. 
De BSO kent – net als de school- aandacht voor diversiteit. We omarmen onze interculturele 
omgeving middels de rijkdom aan jaarfeesten, sprookjes en verhalen die de antroposofie eigen is en 
nemen actief deel aan initiatieven in de buurt. 
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1. Onze visie op pedagogiek  

 
Wij zien kinderen als krachtige, competente personen met veel talenten en mogelijkheden. Ze zijn van 
nature nieuwsgierig, creatief en willen ontdekken. KinderRijk heeft zich in haar pedagogische visie op 
kinderen, hun ontwikkeling en opvoeding naast jarenlange ervaring en wetenschappelijke kennis ook 
laten inspireren door de kinderarts Emmi Pikler, de pedagoog Loris Malaguzzi en de psycholoog 
Thomas Gordon. KinderRijk heeft juist deze drie gekozen omdat in hun visie kinderen worden 
aangesproken op hun kracht en competenties en de begeleiding aansluit bij de interesse van de 
kinderen en bij wat zij uiten.  
 
Op BSO Thula combineren we kennis en inspiratie vanuit Pikler, Malaguzzi en Gordon met het 
antroposofisch gedachtegoed. Wij willen kinderen opvoeden tot vrije, onafhankelijke mensen die 
autonoom zijn en zich verbonden voelen met de wereld om hen heen. Vanuit de antroposofie staan wij 
een holistische ontwikkeling voor waarbij hoofd, hart en handen in balans zijn. We bieden kinderen 
een breed pakket van cognitief georiënteerd aanbod, mogelijkheden om zich kunstzinnig te uiten en 
beweegvakken opdat kinderen zowel het denken, het voelen als het willen ontwikkelen. We hanteren 
een specifiek leerplan dat is afgestemd om de ontwikkelings-wetmatigheden van kinderen. Vanuit de 
antroposofie beogen we dat kinderen ‘worden wie ze zijn’. Dat doen we door het werken vanuit de 
volgende kernwaarden: 
- wij hebben oog voor het individuele kind; 
- wij geven kinderen de rijkdom van diversiteit mee (middels ontmoeting, vertelstof, jaarfeesten); 
- gewoontevorming, rituelen en het werken vanuit de het jaarritme en de seizoenen hebben een 

prominente plek; 

- op onze opvang is sprake van een warme, professionele cultuur; 
- als mede-opvoeder werken wij samen met de ouders. 

  
Wij bieden verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. Hierbij zijn vier 
pedagogische basisdoelen te onderscheiden.  
 
[1. Emotionele veiligheid] Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs in hun eigen tempo en op hun 
eigen manier. Alleen kinderen die zich veilig voelen richten hun blik naar buiten. Ze gaan op 
ontdekkingsreis om zo nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Wij bieden kinderen een veilige en 
vertrouwde omgeving. Onze basishouding is warm en belangstellend. Wij geven ieder kind het gevoel 
dat het welkom is. En tonen oprechte belangstelling. Daarnaast geven we de kinderen een gevoel van 
veiligheid en zekerheid door te zorgen voor vaste, herkenbare patronen in gedrag en een vaste 
(herkenbare) structuur bij activiteiten. Daarbij staat plezier voorop.  
 
[2. Sociale competenties] Kinderen zijn al vanaf hun geboorte gericht op het maken van sociale 
contacten en het krijgen van reacties van anderen. Wij helpen ze hierbij door het creëren van een 
veilig sociaal klimaat, waardoor ze oefenen met sociale vaardigheden, zoals samenwerken, zich in 
een ander kunnen verplaatsen en anderen helpen. Kinderen krijgen een gevoel van veiligheid, 
wanneer ze samen met bekende leeftijdsgenoten en vertrouwde pedagogisch medewerkers zijn.  
 
[3.Persoonlijke competenties] Wij bieden kinderen een rijke speel-leeromgeving waarbij er aandacht is 
voor alle ontwikkelingsgebieden. Naast het vrije spel bieden we gedurende de dag activiteiten aan. 
Hierbij sluiten we aan bij de ontwikkeling van het kind. Zo helpen we kinderen zich vaardigheden 
eigen te maken, zoals zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en lef. Dit helpt het 
zelfvertrouwen van kinderen te vergroten. 
 
[4. Normen en waarden] Om goed te kunnen functioneren in de samenleving is het belangrijk te leren 
wat de regels, normen en waarden zijn. Het respect hebben voor zichzelf, de ander en hun omgeving 
hoort hierbij. Wij bieden structuur en grenzen zonder kinderen in hun eigenwaarde aan te tasten. Dit 
gebeurt spelenderwijs en we gebruiken hierbij de unieke mogelijkheden die 
groepsopvang biedt. Wij gebruiken de mogelijkheid van de groep om socialisatie en 
cultuuroverdracht te bevorderen. Kinderen komen bij ons in aanraking met andere 
culturen en de diversiteit van onze samenleving. 
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Vanuit de antroposofie staat in de eerste zeven jaar van de ontwikkeling van een kind het lichamelijke 
het meest op de voorgrond. Het kind leeft sterk in en met de wereld om hem heen. Beleving en sfeer 
zijn daarom belangrijk. Door veel te spelen en te bewegen met liedjes, spelletjes en verhalen wordt 
het kind baas in eigen lichaam. Leren vanuit gewoontevorming, meeleven en meevoelen met het dag-, 
week- en jaarritme zijn dan belangrijke facetten in de opvoeding. 
 
In de tweede zevenjaarsfase komt de beleving meer op de voorgrond. Het kind leert de wereld kennen 
door het leren met elkaar en gestuurd door zijn opvoeder, die een ‘levende’, betekenisvolle invulling 
biedt voor de dag. Dat wil zeggen dat hij enthousiasme wekt door beeldend te werken. Ieder kind 
heeft  aanleg om creatief, origineel en probleemoplossend te  denken en te zijn. Het behouden, 
verzorgen en ontwikkelen van dit talent is een grote taak voor de opvoeder. 
 
Op de website en in het pedagogisch beleid kan je meer lezen over de visie van KinderRijk en in het 
schoolplan vind je meer informatie over het beleid en de koers van Vrijeschool Thula. Met 
pedagogisch inhoudelijke vragen kun je altijd terecht bij de leerkrachten, pedagogisch medewerkers 
en de directeur ven de school/ locatiemanager. 
 
 

2. Ontwikkeling van het kind 
 
We realiseren ons welke belangrijke opvoed- en ontwikkeltaak we hebben naast ouders en school. 
We willen als gezamenlijke opvoeders graag samen optrekken: ‘It takes a village, to raise a child’. 
 
We zijn ons bewust van de grote rol van spiegelen bij het opgroeien van kinderen. Daarom vragen wij 
onszelf dagelijks af: ‘Zijn wij aan het doen wat we de kinderen willen meegeven?’ We dagen onszelf uit 
in mogelijkheden te denken (in plaats van in problemen). De opvoeder is zowel voorbeeld als 
inspirator en net als een kind in voortdurende ontwikkeling.   
 
Mentorschap 
Op BSO Thula heeft ieder kind een mentor. De mentor is één van de vaste pedagogisch medewerkers 
op de groep van je kind, die verantwoordelijk is voor het volgen van de ontwikkeling en het bijhouden 
van het dossier. Bij de intake wordt verteld wie de mentor van je kind is. Ook aan de kinderen wordt 
verteld wie zijn/haar mentor is. Als er tussendoor iets wijzigt, bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof van 
een medewerker, word je op de hoogte gebracht wie de vervangende mentor is.  
 
Kindvolgsysteem welbevinden 

Met behulp van een digitaal systeem, gebaseerd op de methode werken aan welbevinden/ 
Welbevinden in Situaties, wordt er jaarlijks gekeken naar het welbevinden van je kind. De mentor van 
je kind bespreekt de bevindingen hiervan met je tijdens het jaarlijkse oudergesprek/ 10-
minutengesprek. Zo mogelijk en met je toestemming, sluit de mentor daarvoor aan bij de 
ontwikkelgesprekken van school.  
 
Zorg en advies 
Als er zorgen zijn over de ontwikkeling of het gedrag van je kind, dan wordt dit altijd met jou als ouder 
besproken. Ook wordt de locatiemanager geïnformeerd. Met je toestemming informeren we ook hoe 
bepaald gedrag op school wordt begeleid; met school vormen we een professionele gemeenschap. 
Voor dit ontwikkelgesprek wordt tevens het observatieformulier Welbevinden Algemeen (WA) ingevuld 
of een observatieformulier voor kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen.  
 
De locatiemanager en pedagogisch medewerkers zijn pedagogisch geschoold en kunnen je vragen 
beantwoorden. Zij kunnen je verder helpen met eventuele doorverwijzing of advies. KinderRijk is geen 
hulpverlenende organisatie, maar heeft contacten met de juiste instanties (denk aan het ouderkind-
centrum, medisch opvoedkundig centrum of een logopedist). Ook kan KinderRijk in samenwerking met 
externe organisaties afspraken maken over specifieke zorg voor je kind tijdens de 
opvang. Dit gaat altijd in overleg en met instemming van jou als ouder en afspraken 
hierover worden schriftelijk vastgelegd. De locatiemanager begeleidt en ondersteunt 
het team door in teamoverleg en kindbesprekingen af te stemmen over de beste 
aanpak. 
 

https://www.kinderrijk.nl/
https://www.kinderrijk.nl/over-kinderrijk/waarom-kinderrijk/pedagogisch-beleid/
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Bij een vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling of misbruik volgen we de meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld, zoals uitgegeven door de brancheorganisatie kinderopvang. 
Alle medewerkers worden getraind in het herkennen van en omgaan met een vermoeden van huiselijk 
geweld, mishandeling of misbruik. Bij KinderRijk zijn aandachtfunctionarissen aangewezen die 
medewerkers en locatiemanager kunnen bijstaan bij vragen over dit onderwerp.  
 
 

3. Groepsindeling 
 
Op BSO Thula kunnen per dag maximaal 20 kinderen worden opgevangen. De groep is als volgt 
samengesteld: 
 

Naam groep Soort groep Leeftijd Max. aantal 
kinderen 

Aantal medewerkers per 
dag 

 Verticaal 4 tot 13 jaar 20 2 

Wanneer er (tijdelijk) minder kinderen op een groep zijn dan aangegeven in deze tabel, kan het zijn 
dat er ook minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Er staan in principe niet twee 
invalmedewerkers tegelijk op de groep. 
 
Tijdens vakanties wordt er veel samengewerkt met BSO Mauritskade. De dag wordt gestart op de 
eigen BSO-locatie waarna gezamenlijk activiteiten worden gedaan op BSO Mauritskade of BSO 
Thula. 
 
Wennen 
Bij de kennismaking op BSO Thula wordt aangesloten bij wat goed is voor het kind en -als een kind bij 
zijn eerste schoolgang ook meteen op de BSO start- ook bij de kennismaking van een kind op school. 
Wij laten kinderen kennismaken met school en BSO als één nieuwe, vertrouwde omgeving.  
 
Het daadwerkelijke wennen, de kennismakingsfase, gaat in op de eerste dag van het contract. 
Pedagogisch medewerkers overleggen met jou wat voor je kind het beste is tijdens de eerste 
opvangdagen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat een kind zo snel mogelijk meegaat in de dagritme 
van de groep. Afspraken over de wenfase worden tijdens het intakegesprek vastgelegd, maar kunnen 
tussentijds worden bijgesteld als deze fase anders verloopt dan voorzien. Verdere uitleg hierover is te 
vinden in het pedagogisch beleid.  
 
Een extra dag of ruilen 
Indien je incidenteel opvang wenst op een andere dag of je kind een keer een extra dag wilt brengen, 
dan kun je dit aanvragen via de ouder-app. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van het aantal aanwezige 
kinderen en de beroepskracht-kind-ratio. 
 
 

  

https://www.kinderrijk.nl/over-kinderrijk/waarom-kinderrijk/pedagogisch-beleid/
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4. Dagindeling 
 
BSO Thula heeft een duidelijke dagindeling en vaste rituelen, die kinderen houvast en vertrouwen 
geven. Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: 
 
Korte dag BSO (‘na een schooldag’) 

Tijd Activiteit 

Einde schooltijd: 14.00 Pedagogisch medewerkers sluiten aan het einde van de 
schooldag aan in de klas, bij het verhaal. Als de kinderen de 
leerkracht een hand hebben gegeven, gaan zij ‘een deur verder’, 
naar de groepsruimte van de BSO. Daar zijn de tafels dan al 
gedekt, voor wat te eten en te drinken.   

Middag: (ca.) 14:30 – 18:30 De kinderen spelen vrij of nemen deel aan een activiteit. 
Pedagogisch medewerkers bewaken de dynamiek in het 
dagritme en geven kinderen zowel tijd om ‘in te ademen’ als om 
‘uit te ademen’ (periodes van inspanning en ontspanning 
wisselen elkaar af).  

Naar huis: 17.30 – 18:30 We sluiten de dag gezamenlijk rustig af; op de groep óf buiten, 
in de zomermaanden. Tijdens het ophalen, kun je een 
overdracht krijgen over hoe de dag verlopen is.  

 
Lange dag BSO (tijdens een studie- of vakantiedag) 

Tijd Activiteit 

Start: 08:15 We starten de dag gezamenlijk op de groep 

Ochtend: 10:00 We ondernemen een activiteit, buiten of binnen. Eten en drinken 
doen we gezamenlijk. 

Tussen de middag: rondom 
12:00 

We eten en drinken gezamenlijk de middagmaaltijd. Er is een 
rustmoment waar we samen de ochtend nabespreken en de 
middag voorbespreken.  

Middag: vanaf 12:00 We ondernemen een activiteit, buiten of binnen. Vrij spelen kan 
natuurlijk ook. We eten een kleine versnapering en drinken wat. 

Naar huis: 17:30 – 18:30 We sluiten gezamenlijk af op de groep, waar je je kind kan 
komen ophalen en je zo nodig of desgewenst een korte 
overdracht krijgt over hoe de dag verlopen is.  

 
Activiteiten 
Op BSO Thula worden diverse activiteiten aangeboden. We hechten veel waarde aan vrije creativiteit 
en natuurbeleving. Onze activiteiten zijn dan ook hierop gericht. De pedagogisch medewerkers 
bereiden één of meerdere activiteiten voor, zoals:  
- Creatieve activiteiten: In de groepsruimte hebben we een atelierhoek waar kinderen begeleid of 

naar eigen inzicht met verschillende materialen aan de slag kunnen; met verf en ook met kosteloos 
materiaal. Hierbij is het proces belangrijker dan het eindresultaat.  

- Houtbewerking: In de groepsruimte hebben we een werkbank en gereedschap materiaal waarmee 
kinderen vaardigheden in houtbewerking kunnen opdoen en hun creativiteit kwijt kunnen.  

- Koken en bakken: Op de groep hebben we een oven en een kookplaatje, waarmee we regelmatig 
koken en bakken met de kinderen. We hebben oog voor gezonde voeding en duurzaamheid en 
ondersteunen kinderen in hun smaakontwikkeling. 

- Bouwen: De kern, de centrale hal tussen de klaslokalen en BSO-ruimte in, leent zich voor wat 
grover bouw-werk. Met rekken, planken, kratten en doeken, kunnen de kinderen hutten bouwen en 
zo hun lichaam leren beheersen (‘hun eigen huisje bouwen’).   

- Buitenspel: We hebben de beschikking over twee schoolpleinen (het ‘kleuterplein’ en het ‘grote 
plein’) en het Oosterpark ligt ‘om de hoek’. Buiten is meer ruimte en dat maakt ander spel mogelijk;  
rennen, springen, klimmen, parcours afleggen, spelen waarin je kunt onderzoeken en ontdekken. 
We besteden aandacht aan de jaargetijden en de veranderende natuur die daarbij hoort.   

 
Tijdens activiteiten (uitstapjes) buiten de vestiging wordt altijd voldaan aan de 
beroepskracht-kind-ratio. Ook zijn de kinderen altijd herkenbaar doordat zij een 
KinderRijk-polsbandje, ketting en/of hesje dragen. Bij KinderRijk is er voor ouders 
van kinderen vanaf 7 jaar de mogelijkheid om een zelfstandigheidsverklaring in te 
vullen. Hiermee kan toestemming worden gegeven voor diverse vormen van 
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zelfstandige activiteiten zoals buitenspelen. In alle andere gevallen is er bij het buitenspelen toezicht 
op de kinderen. 
 
In aansluiting op school, is er op de opvang aandacht voor de verschillende seizoenen en jaarfeesten. 
Bij verschillende feesten van school worden ouders uitgenodigd; ook de medewerkers van de BSO 
zijn dan aanwezig.  
 
Buitenruimte 
BSO Thula heeft twee buitenruimtes grenzen aan de school. Het kleuterplein heeft een ‘natuurlijke’ 
border en op ‘het grote plein’ zijn moestuinbakken, waarin ook na schooltijd (begeleid) in gewerkt kan 
worden. Net als op school, gaan wij in alle weertypen naar buiten en vinden wij dat kinderen 
onbekommerd moeten kunnen spelen en ontdekken. Het is dus belangrijk dat kinderen ‘speelkleding’ 
aan hebben en dat op school laarzen en een regenjas aanwezig is. 
  
BSO Thula is gelegen nabij het Oosterpark, een mooi stadspark met grasvelden en speeltuinen. Een 
ideale ruimte voor veel speel- en leerplezier waar we naast de eigen buitenruimte gebruik van kunnen 
maken. Omdat het een openbaar terrein is, zijn afspraken met de kinderen extra belangrijk. We leren 
kinderen zich aan afspraken te houden. De kinderen spelen onder begeleiding in het Oosterpark en 
zijn altijd herkenbaar aan een Kinderrijk-polsbandje, -ketting en/of -hesje.  
 
 

5. Medewerkers 
 
Op BSO Thula streven we naar een mix van MBO- en HBO- opgeleide medewerkers met een 
antroposofische achtergrond. Ook kunnen er stagiaires aanwezig zijn. Op de opvang maken we 
zichtbaar wie er die dag op de groep staan. Voor meer informatie over onze medewerkers kijk je op 
onze website.  
 
Voor de stagiaires geldt dat zij niet formatief ingezet worden. Dat betekent dat zij extra aanwezig zijn, 
naast de pedagogisch medewerkers. Stagiaires zijn nog lerend, wat inhoudt dat zij al naar gelang de 
behaalde competenties meehelpen met de uitvoering van de taken. In de eerste fase van de stage 
moet daarbij vooral worden gedacht aan huishoudelijke en organisatorische taken, zoals het bereiden 
van fruit, schoonmaken, klaarzetten en het opruimen van spelactiviteiten. Gedurende het leerproces 
zal de stagiair steeds meer betrokken worden bij het begeleiden van de kinderen op gebied van 
verzorging en activiteiten. In de laatste fase zal de stagiair (onder begeleiding) ook taken uitvoeren die 
betrekking hebben op oudercontacten, observaties van kinderen en overdracht. Vanaf het tweede 
leerjaar is het mogelijk de stagiaires incidenteel formatief in te zetten, bijvoorbeeld bij ziekte of 
vakanties van vaste medewerkers. Dit wordt alleen gedaan als de praktijkbegeleider van KinderRijk en 
de schoolbegeleider van mening zijn dat de stagiair aan de benodigde competenties voldoet.  
 
Pedagogisch coaches 
Alle pedagogisch medewerkers (vast en inval) van KinderRijk worden jaarlijks gecoacht bij hun 
dagelijkse werkzaamheden door onze pedagogisch coaches. Bovendien zijn er pedagogisch 
beleidsmedewerkers die zorgen voor ondersteuning door visie of te nemen maatregelen, om te zetten 
in beleid en dit beleid vervolgens te implementeren in de organisatie. Het aantal uren aan 
pedagogische ondersteuning van de medewerkers en de locatie voldoet aan de wettelijke eisen van 
10 uur per fte en 50 uur per locatie per jaar. Bij de locatiemanager is meer informatie beschikbaar over 
het aantal uren ondersteuning/coaching op deze vestiging. 
De locatiemanager informeert de pedagogisch medewerkers over de geplande coaching en de 
daaropvolgende acties. 
 
Ondersteuning 
Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk zijn 
gericht op de kinderen, worden de pedagogisch medewerkers ondersteund door de locatiemanager 
en de medewerkers van het Service centrum. Tevens wordt er gebruikt gemaakt van 
een schoonmaker, een boodschappenbezorgdienst en diverse leveranciers. 
 
  

http://www.kinderrijk.nl/
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Achterwachtregeling  
Het komt in principe niet voor dat een medewerker alleen is op de locatie. Op alle andere dagen 
openen en sluiten de pedagogisch medewerkers (en eventueel de locatiemanager) gezamenlijk.  
Tevens zijn, gedurende de schoolweken, leerkrachten van Vrijeschool Thula en de Dapperschool tot 
het eind van de middag op school aanwezig. Tenslotte kan er, bij een calamiteit, altijd een beroep 
gedaan worden op de medewerkers van KinderRijk KDV en BSO Mauritskade.  
 
3-uursregeling 
Bij een openingstijd van 10 uur of langer mag er niet langer dan drie uur worden afgeweken van de 
wettelijk vereiste beroepskracht-kindratio (BKR), waarbij gedurende die drie uur minimaal de helft van 
het benodigd aantal pedagogisch medewerkers moet worden ingezet. Voor de BSO Thula zijn deze 
tijden op de lange dagen als volgt: 

 Bij opening van 08.15 tot 09.00 uur  

 Tussen de middag van 12.30 en 14.00 uur (2x 45 minuten pauze) 

 Aan het eind van de dag van 17.45 tot 18.30 uur  
 
Bij uitstapjes of wanneer de (emotionele) veiligheid hierom vraagt kan er in het belang van de 
kinderen enigszins geschoven worden met de pauzetijden. Op overige tijden wijken wij conform de 
wetgeving niet af van de BKR. 
 
 

6. Veiligheid & Gezondheid 
 
Op BSO Thula bieden we veilige en gezonde opvang. Wij brengen grote en kleine risico’s in kaart, 
nemen preventieve maatregelen en leren kinderen zo mogelijk omgaan met hun eigen veiligheid. Dit 
staat ook omschreven in de ‘werkwijze Veiligheid en Gezondheid’. 
 
Calamiteiten 
Bij calamiteiten kunnen de pedagogisch medewerkers een beroep doen op hun collega’s van school. 
Ook kunnen zij via de locatiemanager een beroep doen op hun collega’s uit één van de andere 
vestigingen. Bij afwezigheid van de locatiemanager is er een achterwacht beschikbaar. Er zijn 
werkinstructies over het handelen bij calamiteiten. 
 
BHV en Kinder-EHBO 
Op BSO Thula zijn meerdere medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV-er). Er zijn tevens 
medewerkers getraind in het verlenen van Kinder-EHBO. Gedurende de gehele dag is er tenminste 
één medewerker aanwezig met een BHV- of een Kinder-EHBO certificaat. De richtlijnen voor 
ontruiming komen vanuit het ontruimingsprotocol van school. 
 
Voeding 
KinderRijk volgt de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum en de adviezen van de faculteit 
gezondheidswetenschappen van de VU. Dit betekent een gevarieerd, natuurlijk voedingsaanbod met 
beperkt gebruik van verzadigd vet, suiker en zout en veel groente en fruit.  
 
Verjaardagsfeestjes worden op school gevierd. Alleen in vakanties vindt de viering op de BSO plaats. 
Daarbij ligt de nadruk op het ritueel: we geven gezamenlijk vorm aan een bijzonder moment waarbij 
het de jarige centraal staat. Mocht je kind jarig zijn in de vakantie en wil het uitdelen? Dan kan dit in 
overleg met de pedagogisch medewerkers.  
  
 

7. Medezeggenschap / vragen 
 
Vrijeschool Thula heeft een adviesraad, waarin ouders gevraagd en ongevraagd meedenken over de 
kwaliteit van school. De adviesraad vergadert tien maal per jaar. De oudercommissie van BSO Thula 
zal hierbij aansluiten en gezamenlijk met de adviesraad vergaderen; de ouders die 
de oudercommissie van de BSO vormen zijn immers ook ouders van de school. 
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Dagritme voor BSO Thula 

 

Tijd Moment van de dag Afspraken 

 - Begroeten, moment om te overleggen  

13.30 uur - Rauwkost klaarmaken  
- Tafel dekken  

 

13.45 uur - Eén van beide PM’ers sluit aan in de 
kring in de klas 

- Een vaste klas per dag; de klas van waaruit die 
dag de meeste kinderen naar de opvang gaan – 
dit staat aangegeven op het weekrooster.   

14.00 uur - Eén Pm’er neemt de kinderen mee 
vanuit de klas en haalt de andere 
kinderen op uit de klassen;  

- De ander zorgt op de groep voor een 
gezellige ontvangst.   

- Net als in de klas geven we een hand als 
begroeting. 

 

14.05 uur - Liedjes met bewegingen en een 
gezongen spreuk om de opvangdag 
samen te starten en elkaar smakelijk 
eten te wensen. 

- Een kort eetmoment.  
- Bespreken van het plan van de dag. 
- Een afrondend liedje als overgang naar 

het spelen. 

- We eten rauwkost en crackers met beleg. 
- Bijv.; straks gaat juf Michel buiten tuinkers 

zaaien. Wie wil graag mee naar buiten? 

14.30 uur 
(ca) 

- Eén medewerker ruimt de tafel af en 
wast af. 

- Vrij spel 
- Een activiteit 

- Kinderen mogen kiezen of ze meedoen met een 
activiteit of vrij spelen. 

- De pm’er die vrij spel begeleidt ruimt op zodat 
de activiteit kan starten.  

- We gaan altijd naar buiten; vanuit de activiteit, 
vanuit vrij spel of bij beide. NB Kinderen zijn op 
school van 12.00-13.30 uur naar buiten geweest.  

- Bij wisseling van spel laten we kinderen altijd 
opruimen (behalve als een ander kind met het 
materiaal dóórspeelt). 

16.30 uur - We ruimen samen op en verzamelen 
daarna op het kleed. 

- We drinken thee en eten een koekje 
- Een gezamenlijke spel/ lied/ activiteit 

als korte afsluiting  NB Omdat kinderen 
vanaf die tijd ws zullen worden 
opgehaald.  

- We luiden een belletje om het opruimen aan te 
kondigen en zingen een opruimliedje. 

- We ruimen samen alles op. Als je klaar bent met 
je eigen opruimen, help je anderen totdat alles is 
opgeruimd.  

- Op het kleed kijken we even rond: “wat is alles 
weer netjes, dat hebben we goed gedaan 
samen”. 

- De korte afsluiting kan een liedje met 
bewegingen zijn, een energizer o.i.d.  



Pedagogische werkwijze KinderRijk BSO Thula 

9 
 

16.30 uur - ‘Klein spel’ 

- Verhaal voorlezen  

- Opgehaald worden/ vertrek 

- Klein spel is bijvoorbeeld tekenen, bijenwas-
kleien, puzzelen, zelf lezen. NB Iets dat het kind 
vlot kan opruimen als het opgehaald wordt. 

- Eén van de Pm’ers leest voor/ doet een tafelspel 
o.i.d.   

- Kinderen mogen kiezen of ze aansluiten bij het 
verhaal of vrij spelen. 

Voor 
18.30 uur 

- Pm’ers laten de ruimte gezellig 
opgeruimd achter 

- Pm’ers schrijven een korte overdracht  

- Opruimen, bijv. poppen aangekleed, 
knutselspullen netjes opgeruimd, kwasten 
uitgespoeld etc.  

 

Om 16.30 uur brengt Tonnie van de Dapper de telefoon naar de BSO. Als ouders aanbellen, gaat de 
telefoon over. In het scherm staat dan ‘deur’. Met de telefoon kan de deur worden geopend.  

 


