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BSO de Spetters 
 

Kloosterstraat 14 

1398 AM Muiden  

0294-262340 

spetters@skbnm.nl 

 

Openingstijden  

Schooldagen   van einde schooltijd tot 18:30 uur 

Vakanties en studiedagen  van 8.00 tot 18.30 uur.  
 

Koppeling aan scholen 

BSO de Spetters is er voor kinderen van de Jozefschool en de PC Hooftschool in Muiden. 

 

Het gebouw 

BSO de Spetters is gehuisvest  in het pand van de Jozefschool. We hebben een aparte vleugel met eigen 

groepsruimten, en we maken gebruik van de hal die we ombouwen tot huiskamer. Verder maken we 

gebruik van het buitenspeelterrein, de speelzaal en het atelier 

 

De groepen van BSO de Spetters 

 

Naam groep Leeftijd kinderen Max aantal kinderen 

Kwetterspetters 4-8 20 

Spetters 7,5/8+ 20 

Maximaal aantal kindplaatsen: 40 

 

Opvang op een andere locatie 

In schoolvakanties voegen we vanwege het kleinere aantal aanwezige kinderen samen met BSO Villa 

Zeezicht in Muiderberg. Als alle aangemelde kinderen van de Spetters er in de ochtend zijn, 

vertrekken we naar BSO Villa Zeezicht. De pm-ers gaan mee naar Villa Zeezicht. Rond 16.00 uur zijn 

we weer terug in Muiden. Als er teveel kinderen zijn om samen te voegen met BSO Villa Zeezicht, dan 

blijven de Spetters op hun locatie in Muiden. Ouders worden hierover ingelicht via het Ouderportaal 

en het vakantieprogramma.  

Omdat we dit iedere vakantie doen, zijn de kinderen van de Spetters helemaal thuis bij BSO Villa 

Zeezicht. Bij de uitstapjes streven we ernaar dat er een vaste pm-er mee gaat. Omdat BSO Villa 

Zeezicht werkt met een open deurenbeleid kunnen de kinderen van de Spetters samenspelen met 

leeftijdgenootjes.  

 

De leidinggevenden 

Trees Zwagerman geeft leiding aan BSO de Spetters, Villa Zeezicht en KDV de Woelwaters.  

Nicky du Breuil is adjunct-leidinggevende van BSO de Spetters en Villa Zeezicht. Zij zijn bereikbaar op 

0294-262324 doorkiesnummer 1 of via t.zwagerman@skbnm.nl en n.dubreuil@skbnm.nl 

 

mailto:spetters@skbnm.nl


 

Bijlage bij pedagogisch beleidsplan | BSO de Spetters   versie mei 2018 2 

 

De Oudercommissie en de Centrale Ouderraad 

Ouders die graag willen meepraten over het beleid van hun BSO, kunnen lid worden 

van de oudercommissie. De oudercommissie bestaat minimaal uit twee leden en overlegt met en 

adviseert de leidinggevende van de BSO over zaken die direct van invloed zijn op de kinderen. 

Oudercommissieleden ondersteunen hun BSO ook bij activiteiten zoals het zomerfeest. Bij voorkeur 

vaardigt elke oudercommissie een lid af naar de Centrale Ouderraad (COR) van de SKBNM, waarin 

bijna alle oudercommissies vertegenwoordigd zijn. De COR-leden adviseren de directie van de 

SKBNM gevraagd én ongevraagd over onderwerpen die betrekking hebben op de voorwaarden 

waaronder en de wijze waarop hun kinderen worden verzorgd en opgevoed, zoals het pedagogisch 

beleid, het kwaliteitsbeleid, de uurtarieven en nieuwe diensten. 
 

Het vier-ogen-principe bij BSO de Spetters 

Het vier-ogen-principe houdt in dat een medewerker door een ander volwassene gezien of gehoord 

kán worden. Het geldt wettelijk alleen voor groepen met kinderen tot 4 jaar. De SKBNM past het toe 

op alle leeftijden.  

Door het ‘open deurenbeleid’ van de SKBNM zijn groepen met elkaar verbonden en zijn 

medewerkers gewend bij elkaar in en uit te lopen. Op die manier hebben de medewerkers vrijwel 

altijd zicht op elkaar. Bij BSO Spetters zijn we gehuisvest in school. De deuren bevatten voor een deel 

veiligheidsglas en zijn er overal ramen. 

Jaarlijks wordt per locatie met de oudercommissie doorgenomen hoe het vier-ogen-principe wordt 

toegepast. De leidinggevende maakt met de ouders een afweging tussen de maatregelen nodig voor 

de veiligheid van de kinderen, de effecten op de pedagogische kwaliteit en de kosten die uit de 

maatregelen voortvloeien. Naar aanleiding van de gesprekken met de oudercommissies voorjaar 

2017 is tot het volgende aanvullende beleid besloten: 

- Op een locatie waar volgens de wettelijke regeling op een bepaald moment met één pm-er 

gewerkt mag worden is tijdens openen en sluiten altijd een tweede volwassene aanwezig (het 

tweede paar ogen) of de groep wordt samen gevoegd met een andere locatie ( bijvoorbeeld op 

woensdag en vrijdag of tijdens vakantie- en studiedagen).  

- Op een locatie die uit twee of meer groepen met dezelfde openingstijden bestaat, mag een pm-

er alleen op de groep staan, mits de (halve)deur naar de buurgroep, de gang, de hal open staat 

en daar een volwassene aanwezig is.  

 

Achterwachtregeling 

Op BSO-locaties zijn altijd minimaal een medewerker en een volwassene aanwezig, met uitzondering 

van locaties die uit één groep bestaan. Hier is tijdens de verplichte pauze van zijn/haar collega de BSO-

medewerker alleen met de kinderen. Op dat moment treedt de achterwachtregeling in werking. 

De achterwachtregelen van BSO de Spetters is als volgt geregeld:  

- In eerste instantie met de school, de Jozefschool. Hier is vrijwel altijd iemand aanwezig. De BSO 

zit in hetzelfde pand als de school. 

- KDV/BSO Villa Zeezicht in Muiderberg. 
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De drie uurs-regeling wet IKK 

Volgens de Wet IKK mag een BSO groep maximaal drie uur per dag afwijken van de wettelijke 

beroepskracht/kind-ratio (BKR). Dat geldt voor de dagen waarop de BSO langer dan 10 uur geopend 

is. Aan het begin van de ochtend, tijdens de pauze en aan het einde van de dag werken BSO-

medewerkers mogelijk alleen op de groep met meer kinderen dan de BKR toestaat.  

Tijdens uitstapjes en activiteiten is het mogelijk dat van de pauzetijden afgeweken wordt. 

 

Dienstrooster BSO-medewerkers tijdens vakanties 

Vroege dienst: 8.00 uur tot 13.00 uur 

            13.30 uur tot 16.30 uur 

Late dienst: 9.30 uur tot 13.30 uur 

                          14.00 uur tot 18.00 uur 

 

BSO de Spetters voldoet (mogelijk) NIET aan de BKR* op de volgende tijdstippen: 

8.30 uur tot 9.30 uur 

13.00 uur tot 14.00 uur(Pauze) 

16.30 uur tot 17.30 uur 

BSO Spetters voldoet WEL aan de BKR op de volgende tijdstippen 

 8.00 uur tot 8.30 uur 

9.30 uur tot 13.00 uur 

              14.00 uur tot 16.30 uur 

              17.30 uur tot 18.00 uur 

 

! Van 18.00 tot 18.30 uur worden groepen samengevoegd en voldoen aan de BKR 

 

*’ BKR (Beroepskracht/Kind-ratio): aantal wettelijk toegestane kinderen per beroepskracht 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


