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BSO Michaël  
 

Openingstijden  

Schooldagen    van einde schooltijd tot 18:30 uur 

Vakanties en studiedagen   08:00 uur -18:30 uur 

 
Koppeling aan scholen 

BSO Michaël is er voor kinderen van De Vrije School Michaël. 

 

Het gebouw 

Kindercentrum Michaël bestaat uit een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang en een 

peuterspeelzaal en is gevestigd in het gebouw van de Vrije School Michaël. Op 1 oktober 2010 

legden kinderen, ouders, leraren en vrienden van de school de eerste grondsteen in het fundament  

van het nieuwe gebouw. In 2011 werd het ‘nieuwe huis’ geopend. Het gebouw geeft een 

thuisgevoel door het bieden van een rustige, vriendelijke omgeving met een ontspannen en 

prettige sfeer. 

De groepsruimten zijn voorzien van rustige en warme kleuren, houten meubels, natuurlijke materialen en 

een seizoentafel. Het uitgangspunt is de omgeving zo natuurlijk mogelijk te houden. Het landschap rond de 

school heeft een mooi ontwerp gekregen, met heel veel groen en handgemaakte speelelementen van 

natuurlijke materialen.  

De jongste groep, Toermalijn, deelt de groepsruimte met Peuterhof Windekind. De peuterspeelzaal 

maakt ‘s morgens gebruik van de ruimte, de BSO in de middag. De ruimte is zo ingericht dat deze 

geschikt is voor kinderen van 2 tot 7 jaar.  

 

De groepen van BSO Michaël 
BSO Michael Groepsoort Groepsamenstelling  Capaciteit qua cm2 Bijzonderheden 

Toermalijn 4 t/m 6 20 20  

Tijgeroog 7 t/m 12 24 28 Dicht op woensdag. 

Totaal   44 48  

Capaciteit qua m2: aantal kindplaatsen wat mag volgens de vierkante meters. Wanneer groepen worden opgehoogd zal dit echter niet 
hoger zijn dan de maximale groepsgrootte. We zullen dit dan uiteraard ook aanpassen in het werkplan, de risico inventarisatie en 
bespreken met de oudercommissie. 48 = aangevraagd en goedgekeurd voor LRK 

 
Samenvoegen van groepen 

Op woensdag en in de vakanties voegen Toermalijn en Tijgeroog samen. Toermalijn is dan de 

basisgroep. Indien er meer dan 22 kinderen zijn, worden kinderen opgevangen op hun eigen 

basisgroep.  

 

Samenvoegen van locaties 

In vakanties kan het voorkomen dat we tijdens activiteiten, zoals bijv. een uitstapje, samenvoegen met de 

kinderen van een andere BSO locatie. De concrete activiteit wordt via het vakantieprogramma op het 

Ouderportaal gedeeld.  

 

De manager kinderopvang 

Jessica Bakker is manager kinderopvang van BSO Michaël. Zij is bereikbaar op 06-86868342 of per 

mail via j.bakker@skbnm.nl 

mailto:j.bakker@skbnm.nl
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Wil je iets bespreken met Jessica? Schroom niet en spreek haar aan als je bij de Michaël bent! 

 

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 2 leden en overlegt met en 

adviseert de manager kinderopvang 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. 

 

Samenwerking met de Vrije School 

Omdat wij een gebouw delen met de Vrije School, is samenwerking heel belangrijk. Om de 

samenwerking goed te laten verlopen, is er regelmatig contact tussen de manager kinderopvang van 

de BSO en de directeur van de school.  

De samenwerking is voor de kinderen terug te zien door het gezamenlijk gebruik van de 

groepsruimtes, het handenarbeidlokaal, de zaal en de buitenruimte. Een belangrijk voordeel van de 

samenwerking is dat de zorg voor en over kinderen gedeeld kan worden. Ouders kunnen zowel 

leerkrachten als pedagogisch medewerkers van de BSO betrekken bij een gesprek over het kind.  

  

Antroposofische uitgangspunten op de BSO 

Bij BSO Michaël spelen niet alleen pedagogische, maar ook antroposofische uitgangspunten een belangrijke 

rol. De medewerkers van BSO Michaël werken vanuit de visie van Rudolf Steiner; ze helpen je kind om te 

worden wie hij is en maken hem geleidelijk vertrouwd met de wereld om hem heen. Je kind wordt 

uitgenodigd om zoveel mogelijk actief te participeren in plaats van dat het passief consumeert.  

 

Volgens de antroposofische leer gaan wij er van uit dat de lichaams-gebonden zintuigen voor het 

jonge kind de toegangspoorten naar de wereld zijn: de tastzin, de levenszin, de bewegingszin en de 

evenwichtszin. De activiteiten, het spel en de materialen zijn er op gericht om deze vier basis 

zintuigen zoveel mogelijk aan te spreken. 

 

Visie op het stimuleren van het spreken 

Door middel van zingen, voorlezen en gesprekjes voeren met het kind bevordert de pedagogisch 

medewerker dit proces. Het kind leert de taal door nabootsing: de pedagogisch medewerker is 

duidelijk en waarachtig in haar taalgebruik.  

Visie op het stimuleren van het denken 

Met de taal ontwaakt het denken. De pedagogisch medewerker is zich ervan bewust dat het kind in 

de leeftijd van 0-7 jaar vanuit de lichamelijkheid nog helemaal verbonden is met de wereld om hem 

heen. Het abstracte denken wordt nog niet gestimuleerd.  

Visie op het stimuleren van de fantasie 

Fantasie past zich aan de bestaande werkelijkheid aan, maar maakt ook plannen om het gewordende 

te veranderen. Fantasie maakt van iets bestaands, iets nieuws en laat ons meevoeren in een eigen 

wereld, waar alles mogelijk is. Fantasie, creativiteit en oplossingsgerichtheid gaan hand in hand. 
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Kwaliteiten die we later in ons volwassen leven goed kunnen gebruiken. Om de fantasie te 

stimuleren bieden we vooral natuurlijk speelmateriaal aan en zo min mogelijk “kant en klaar” 

speelgoed. We bieden het kind bijenwas, wol, verf, krijt en papier aan, zodat het vanuit eigen 

vormkracht iets kan creëren. De seizoentafel prikkelt het kind om te voelen en te zien wat er om hem 

heen gebeurt. 

 

Rituelen en jaarfeesten 

BSO Michaël sluit met het vieren van jaarfeesten aan op de jaarfeesten die op school worden 

gevierd. We willen vooral aansluiten voor wat betreft de sfeer en de kinderen de mogelijkheid 

bieden om de opgedane indrukken van de dag te verwerken. Zo zullen met het Sinterklaasfeest Sint 

en Piet niet op bezoek komen. Er is die dag al uitgebreid feest gevierd op school. Wel kopen de BSO 

medewerkers voor de hele groep een groepscadeau en zullen er activiteiten aangeboden worden die 

met het Sinterklaasfeest te maken hebben (bijvoorbeeld speculaas bakken). 

De jaarfeesten zijn:  

Michaël (herfst)  29 september  

Sint Maarten   11 november 

Advent     4 zondagen voor Kerst 

Sint Nicolaas (winter)   5 december 

Kerstmis   25 en 26 december 

Driekoningen   6 januari 

Maria Lichtmis   2 februari 

Carnaval   in de week voor Aswoensdag (= 40 dagen voor Pasen) 

Palmpasen (lente)   zondag voor Pasen 

Pasen de zondag en maandag volgend op de eerste volle maan na het begin 

van de lente 

Pinksteren   50 dagen na Pasen 

Sint Jan (zomer)  24 juni 

Data die per kalenderjaar wijzigen, communiceren we tijdig aan de ouders. 

 

Achterwachtregeling 
De achterwachtregeling van BSO de Michaël is als volgt geregeld: 

De manager kinderopvang, Jessica Bakker, is achterwacht. Zij kan binnen 15 minuten op locatie zijn 

en is direct bereikbaar via nummer 06-86868342.  

 

De drie uurs-regeling wet IKK 

Volgens de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) mag een BSO groep maximaal een half uur 

per dag afwijken van de wettelijke beroepskracht/kind-ratio (BKR). Voor de dagen waarop de BSO 10 

uur of langer geopend is (tijdens vakantie- en studiedagen) is dit maximaal drie uur per dag. Aan het 

begin van de ochtend, tijdens de pauze en aan het einde van de dag werken BSO-medewerkers dan 

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 t/m vrij 13:45-18:00 uur. 

Op schooldagen wijken wij nooit langer dan een half uur van de BKR af. 

Van 18.00 tot 18.30 uur worden groepen samengevoegd en voldoen we aan de BKR.  
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Dienstrooster BSO-medewerkers tijdens vakanties 

Vroege dienst:   8.00 uur tot 16:30 uur 

Late dienst:   9.30 uur tot 18:00 uur 

 

BSO Michaël voldoet (mogelijk) niet aan de BKR op de volgende tijdstippen: 

8.30 uur tot 9.30 uur 

13.30 uur tot 14.30 uur 

16.30 uur tot 17.30 uur 

BSO Michaël voldoet wel aan de BKR op de volgende tijdstippen 

 8.00 uur tot 8.30 uur 

9.30 uur tot 13.30 uur  

              14.30 uur tot 16.30 uur 

              17.30 uur tot 18.30 uur 

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

 

Aanmelden/Afmelden 
 
Bij een BSO-contract zijn de vaste contract dagen in de vakantie niet ingepland. De gewenste 
opvangdagen in de schoolvakanties kunnen worden aangevraagd via de OuderApp. Op deze manier 
kunnen ouders zelf bepalen wanneer ze er gebruik van willen maken van opvang in schoolvakanties. 
Om deze dagen aan te vragen krijgen ouders een urensaldo. Het urensaldo voor de BSO zijn uren die 
ouders gebruiken voor het aanvragen van vakantieopvang en de studiedagen van scholen die bekend 
gemaakt zijn bij de start van het schooljaar  
Om het urensaldo in te zetten en opvang af te nemen, moet het kind worden aangemeld.  

Wanneer het kind in schoolweken afwezig is op een vaste contractdag, dient de ouder hem of haar  

af te melden. 

 
Blijf op de hoogte! 

Via het Ouderportaal houden de pedagogisch medewerkers van de groep de ouders op de hoogte 

van de belevenissen van de kinderen op de groep. Ook plaatst de manager kinderopvang nu en dan 

nieuwsberichten op het Ouderportaal. Nieuwe tarieven en ander belangrijk nieuws wordt eveneens 

gecommuniceerd via het Ouderportaal. 

 


