
Bijlage bij pedagogisch beleidsplan | de Talamander       versie mei 2018 1 

 

BSO de Talamander 
 

Minister A.S. Talmalaan 2 

035-6926699 

talamander@skbnm.nl 

 

Koppeling aan scholen 

BSO de Talamander is er voor kinderen van de volgende basisscholen: 

- De Hoeksteen 

- Juliana Dalton school 

- De Zonnewijzer 

- De Katholieke Montessori School (incl. dependance de Kwakers) 

- De Bussumse Montessori School 

- De Vondelschool 

- De Vitusschool 

 

Openingstijden  

Schooldagen    van einde schooltijd tot 18:30 uur 
Vakanties en studiedagen   08:00 uur-18:30 uur 

De groepen van BSO de Talamander 

 

Geel 4-5,5 (max 6) jaar Max 20 kinderen 

Paars 4-5,5 (max 6) jaar Max 20 kinderen 

Oranje 5,5 (max 6) – 8 jaar  Max 20 kinderen 

Blauw 5,5 (max 6) – 8 jaar  Max 20 kinderen 

Rood 5,5 (max 6) – 8 jaar  Max 20 kinderen 

Groen 8 – 10,5 (max groep 7) Max 30 kinderen 

Maximaal aantal kindplaatsen: 130 

 

Het gebouw 

BSO De Talamander kenmerkt zich door de verscheidenheid aan ruimtes. Kinderen verspreiden zich door het 

pand en hebben de keuze tussen drukkere en rustige ruimtes. Naast het spelen in de groepsruimtes zijn er 

de volgende mogelijkheden: 

 Geel en Paars hebben een gezamenlijke hal waar de kinderen van 4 tot 6 jaar helemaal op kunnen gaan 

in hun fantasiespel. In het keukentje worden de lekkerste maaltijden bereid en in de werkplaats de 

mooiste dingen getimmerd. Verder wordt er hier ook veel gebouwd met de treinbaan en ontstaan er de 

mooiste Duplocreaties.  

 Het Atelier: houtbewerking, schilderen, boetseren of lekker aan de slag met kosteloos materiaal. Elke 

dag worden hier wisselende activiteiten aangeboden. 

 Het Lab: hoe werken magneten en hoe zien dingen er uit door een microscoop? Kinderen ontdekken het 

in het Lab. 

 De Chill-ruimte; hier kunnen kinderen hutten bouwen, of lekker chillen op een kussen met een boekje.  

 De 7+ kamer; in deze kamer mogen alleen de kinderen spellen vanaf 7 jaar, een tuttafel waar je je mooi 

kan maken, spelletjes speciaal voor 7 jaar en ouder of gewoon even met elkaar kletsen zonder jongere 

kinderen. 
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 Het huisje/winkeltje; het naspelen van een rollenspel zoals vader en moedertje of winkeltje kan in deze 

ruimte.  

 De Bouwkeet: kinderen kunnen hier ongestoord bouwen met Kapla en Lego.  

 De Jungle: hier worden met grote zachte blokken, matten en lakens de mooiste hutten en bouwwerken 

gemaakt. 

 Het Spant: dans, zang en toneel wisselen elkaar af in de theaterruimte 

 De Gymzaal: sporten, yoga of kindercircus. Activiteiten wisselen dagelijks in de gymzaal. 

 

In het pand is ook een peuterspeelzaalgroep gevestigd, peuterspeelzaal De Bolderwagen. Zij hebben een 

eigen ruimte. 

 

De leidinggevende 

Hanneke Kramer is de leidinggevende van de Talamander. Zij werkt sinds 1997 bij de SKBNM en heeft 

in de loop der jaren op veel verschillende locaties ervaring opgedaan. Naast de Talamander geeft zij 

leiding aan Bommelburcht, BSO de Kwartel, de Sport BSO’s en Kindercentrum Michaël. 

 

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 Talamander 

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 Alle groepen zit er glas in wanden tussen gang en groep en ook in de meeste 

deuren. 

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 pedagogisch 

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

pedagogisch medewerker alleen op de groep staan, mits de (halve)deur naar de buurgroep, de 

gang, de hal open staat en daar een volwassenen 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 achterwachtregeling van BSO de Talamander is als volgt geregeld:  

KDV Bommelburcht is gelegen op 350 meter afstand. De (adjunct) leidinggevenden van deze locatie 

zijn achterwacht voor BSO De Talamander. Telefoonnummer is 035-6936759 doorkiesnummer 0. 

Deze locatie is gelegen binnen 1 minuten rijden van BSO de Talamander en dit valt binnen de 

bepalingen van de aanrijd tijd van een ambulance, zoals bij wet geregeld is. 

 

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 schooldagen 

Eén dienst die beide pedagogisch medewerkers draaien:  ma, di, do 13.30-18.30 uur 

                   wo 12.00-18.30 uur  

Op vrijdag zijn er drie diensten: 

Vroege dienst:        11:45-18:30 uur 

Tussen dienst:       13:30-18:30 uur 

Late dienst:       15:30-18:30 uur 

 

Op maandag, dinsdag en donderdag wijken we nooit af van de BKR. Op woensdag en vrijdag wijken 

we tijdens de pauzes wel af (tussen 13.30-14.30 uur). 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                      


