Sport BSO ’t Honk
Koppeling aan scholen
BSO ’t Honk is er voor kinderen van de volgende basisscholen:
- Julianaschool Kwartellaan
- Hoeksteen
- Bussumse Montessorischool
- Katholiek Montessorischool
- Julianaschool Kalfflaan
- Vitusschool
- Vondelschool
- Vrije school Michaël
- Zonnewijzer

Openingstijden
Schooldagen
Vakanties en studiedagen

van einde schooltijd tot 18:30 uur
08:00 uur - 18:30 uur

De locatie
Sport BSO ‘t Honk is gehuisvest in het pand van korfbalvereniging D.O.C., Atletiek vereniging Tempo
en handbalvereniging B.H.C. We delen het pand en maken buiten gebruik van de buitenruimte en
het kunstgrasveld van de korfbalclub.

De groepen
BSO het Honk
Rood

Groepsoort
7 t/m 10.5

Groepsamenstelling
12

Groen

7 t/m 10.5

24

Oranje

7 t/m 10,5

24

Totaal

-

60

Bijzonderheden
Van 7 t/m 12 jaar zijn alle combi’s mogelijk. Je mag met 2
beroepskrachten 24 kinderen opvangen en 30 kinderen met 3
beroepskrachten.
Capaciteit qua m2: 64 aangevraagd voor LRK

Samenvoegen van groepen
Op woensdag en vrijdag tijdens schoolweken, tijdens studiedagen en in de vakantieweken voegen we
de groepen Groen, Rood en Oranje samen tot één basisgroep met één pm-er bij een maximum van
twaalf kinderen, twee pm-ers bij een maximum van vierentwintig kinderen en drie pm-ers bij een
maximum van dertig kinderen. Indien er meer dan dertig kinderen zijn dan worden kinderen
opgevangen op hun eigen basisgroep.

Opvang van een andere locatie
In schoolvakanties en op studiedagen voegen we vanwege het kleinere aantal aanwezige kinderen
samen met Sport BSO het Clubhuis en Sport BSO de Zandzee. De kinderen van het Clubhuis en de
Zandzee komen tijdens de vakantie naar Sport BSO ‘t Honk.

Sport- en spelactiviteiten
Bij de Sport BSO hanteren we dezelfde dagindeling als op de reguliere BSO. Uiteraard zijn de
activiteiten meer op sport- en spel gericht dan op de reguliere BSO’s. Afwisselend is er een vrije
keuze week en een sportweek. In de vrije keuze week bieden wij diverse activiteiten aan, zowel
binnenin de verschillende activiteitenruimtes, als buiten. In de sportweek doen alle kinderen mee
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met de sportactiviteit die wordt aangeboden. Ook in schoolvakanties zijn onze activiteiten en
uitstapjes vaker sport-gerelateerd dan op de reguliere BSO’s.

De manager kinderopvang
Wendy de Groot is manager kinderopvang op BSO de Zandzee. Zij is bereikbaar op 06-86829638 of
per mail via w.degroot@skbnm.nl
Wil je iets bespreken met Wendy? Schroom niet en spreek haar aan als je bij ’t Honk 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 twee 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.

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, di, do 14:30-18.00 uur
wo en vrij 11.45-18.00 uur
Op maandag, dinsdag en donderdag opent ‘t Honk incidenteel om 14:00.
BSO ’t Honk voldoet op woensdag en vrijdag (mogelijk) niet aan de BKR op de volgende tijdstippen:
Tussen 12:45-13:00 uur (door ophalen/binnenkomen kinderen) en tussen 13:30-14:30 uur (door
pauze van de pm-ers), maar nooit langer dan maximaal een half uur per groep (waarmee wij voldoen
aan de drie uurs-regeling). De pm-er die recht heeft op pauze is ervan op de hoogte dat zij het aantal
minuten dat de BKR tussen 12:45 en 13:00 uur overschreden is minder lang pauze kan houden, of er
wordt hulp ingeroepen van bijvoorbeeld de manager kinderopvang.
Van 18.00 tot 18.30 uur worden groepen samengevoegd en voldoen we aan de BKR.

Dienstrooster BSO-medewerkers tijdens vakanties
Vroege dienst: 8.00 uur tot 16.30 uur
13.30 uur tot 14.00 uur = pauze
Late dienst:
9.30 uur tot 18.00 uur
14.00 uur tot 14.30 uur = pauze
BSO ‘t Honk voldoet (mogelijk) niet aan de BKR* op de volgende tijdstippen:
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8.30 uur tot 9.30 uur
13.30 uur tot 14.30 uur
16.30 uur tot 17.30 uur
BSO ‘t Honk 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 18.00 uur
Van 18.00 tot 18.30 uur worden groepen samengevoegd en voldoen we aan de BKR.

Dagen ruilen
Neem je in een bepaalde week de opvangdag(en) van je kind niet af, dan mogen de niet afgenomen
dagen geruild worden voor extra dagen in de week vóór of de week ná de niet afgenomen dagen.
Het ruilen van dagen is een service en is altijd afhankelijk van beschikbaarheid. Het aanvragen van
een ruildag of ruildagen doe je gemakkelijk via het Ouderportaal. Bij een ruildag kan er gekeken
worden naar de BKR van de basisgroep en de naastgelegen groep met dezelfde leeftijd en kan alleen
als ouders tekenen voor een voor een verklaring plaatsing op 2e stamgroep.

Extra dagen opvang
Incidenteel een extra dag opvang afnemen is mogelijk wanneer de groepsgrootte op de gewenste
dag dat toelaat. Bij een extra dag kan er gekeken worden naar de BKR van de basisgroep en de
naastgelegen groep met dezelfde leeftijd en kan alleen als ouders tekenen voor een voor een
verklaring plaatsing op 2e stamgroep. De aanvraag van een extra dag loopt via het Ouderportaal. Bij
afname van een extra dag tekent de ouder voor facturering van het extra dag tarief.

Aanmelden/Afmelden
Per 1-1-2020 zijn de contracturen voor vakantie- en studiedagen omgezet in een vakantietegoed. Dit
vakantietegoed kunnen ouders inzetten wanneer daar behoefte aan is; op de vaste dagen in
schoolvakanties, op andere dagen in schoolvakanties en/of op extra dagen buiten vakanties.
Om het vakantietegoed in te zetten en opvang af te nemen, moet het kind worden aangemeld.
Wanneer het vakantietegoed verbruikt is, kunnen desgewenst extra dagen worden aangevraagd
tegen het extra dag-tarief.
In schoolweken blijft de huidige gang van zaken ongewijzigd. Dat betekent dat wanneer het kind
afwezig is op een vaste contractdag, de ouder hem of haar dient af te melden. Vervolgens kan voor
de afwezige dag een ruildag worden aangevraagd volgens de huidige ruildagen-spelregels.

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.

Bijlage bij pedagogisch beleidsplan | Sport BSO ’t Honk | versie juli 2022

3

