Pedagogisch werkplan
KDV De Rode Bank
2014

Inleiding:
Er zijn aparte werkplannen voor de verticale en horizontale groep van het
kinderdagverblijf, alsmede een apart werkplan voor de buitenschoolse opvang.
In deze pedagogische werkplannen zijn pedagogische doelen vertaald naar aanpak,
dagprogramma en activiteitenaanbod.
Het pedagogische werkplan wordt jaarlijks door de directie met de betrokken
medewerkers geëvalueerd en waarnodig aangepast.
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1. Pedagogische aanpak
Uitgangspunt:
Kinderen komen met veel plezier op KDV De Rode Bank. Maar wij willen méér voor u
betekenen. Daarom werken we met een doordachte pedagogische aanpak. Doelen van
onze pedagogische aanpak:
 Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid;
 Het ontwikkelen van persoonlijke competenties bij kinderen;
 Het ontwikkelen van sociale competenties bij kinderen;
 Het overbrengen van waarden en normen.
Voor het realiseren van deze doelen gebruiken wij:
 De interactie tussen pedagogisch medewerker en kind;
 De omgeving van het KDV;
 De dynamische processen in een groep;
 Het activiteitenaanbod;
 Het spelmateriaal.

Opvang van 0 tot 13: Voor elk wat wils!
Wij sluiten aan op de verschillende ontwikkelingsfasen van uw kind. Een baby, peuter,
kleuter of schoolkind; het is een wereld van verschil. Bij KDV De Rode Bank krijgt uw
kind precies wat het nodig heeft. Op iedere leeftijd. Ook in de dagindeling sluiten wij aan
op uw kind. Activiteiten, evenementen, spelmateriaal, pedagogische benadering; het is
allemaal afgestemd op de leeftijd van uw zoon of dochter. Dit is een unieke aanpak,
waarmee u écht werk maakt van een evenwichtige ontwikkeling van uw kind!
Pedagogen bij de hand
Achter KDV de Rode Bank staat Mijnplein, dè stichting voor katholiek en protestants
christelijk primair onderwijs in Salland. KDV De Rode Bank is onderdeel van KindCentrum
de Bolster. Via KBS de Bolster (onderdeel van KindCentrum De Bolster) heeft KDV De
Rode Bank contacten met pedagogen van de IJsselgroep die de pedagogisch
medewerkers van KDV De Rode Bank ondersteunen. Zo zorgen wij, dat we voor u een
goede partner in opvoeding zijn.
Methodisch werken met peuters
KDV De Rode Bank werkt in de peutergroep met het volgsysteem Pravoo en Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE). Het aanbod sluit aan op de leerlijnen die gevolgd worden
in het basisonderwijs, opgesteld door SLO. Daarnaast wordt het aanbod thematisch
geboden. De thema’s worden binnen het hele KindCentrum ingezet. Doel is nog meer
plezier en verbetering van de kwaliteit voor de kinderen én medewerkers.
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2. Extra’s van KDV de Rode Bank
Bij ons draait álles om kinderen. We omringen uw kind met alle enthousiasme, zorg,
deskundigheid en aandacht die we in huis hebben. Vandaar dat we meer te bieden
hebben dan alleen opvang. KDV De Rode Bank denkt ook mee met u als ouder. Vandaar
dat we onder andere de volgende extra’s hebben te bieden:
Warme-maaltijd-service
De warme-maaltijd-service is ideaal voor ouders die wat langer doorwerken. Het grootste
voordeel is dat het spitsuur thuis geen stressmoment meer is. Uw kind eet bij ons goed
en verantwoord. En vooral: op tijd. Om half zes hebben de kinderen op KDV De Rode
Bank gegeten en begint er een rustige avond. Met alle tijd om thuis nog even lekker te
spelen. En de oudere kinderen? Die kunnen meteen door naar de sportclub of muziekles.
Vol energie om leuke dingen te doen.
Tijdens de warme maaltijd op KDV De Rode Bank zitten de kinderen aan een gezellig
gedekte tafel in een aparte ruimte. We nemen echt even de tijd. En de kinderen leren
ook nog eens van elkaar. Voor u het weet, zit de tafel vol culinaire fijnproevers.
Ontbijtservice
Fris gewassen? Klaar voor de dag? Met de ontbijtservice van KDV De Rode Bank begint
uw kind de dag gezond. Tussen half acht en kwart over acht is het tijd voor een lekker
ontbijtje voor alle kinderen vanaf 1 jaar die zelfstandig een broodmaaltijd kunnen eten.
De kinderen ontbijten samen aan een gezellige, gedekte tafel. In een ontspannen,
huiselijke sfeer. Wij zorgen voor brood, gezond beleg en drinken. Zo doet uw kind
voldoende energie op voor een actieve dag. Op school of op KDV De Rode Bank.
Huiswerkbegeleiding
Wij vinden het belangrijk dat kinderen na school eerst even lekker kunnen bijkomen in
een rustige omgeving en even lekker stoom af kunnen blazen. Vrije tijd en vrij spel is
een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van kinderen.
In sommige gevallen kan het echter gewenst zijn dat een kind huiswerk mee naar huis
krijgt. In overleg met en met medewerking van u als ouders en KBS de Bolster kan uw
zoon of dochter ook gebruikmaken van huiswerkbegeleiding op KDV De Rode Bank.
Onder begeleiding van professionals wordt in een rustige omgeving het huiswerk van die
dag gemaakt. Samen wordt er naar het huiswerk gekeken en dan een planning voor die
middag en evt. de rest van de week gemaakt. Uiteraard wordt hierbij de afstemming
tussen huiswerk en vrije tijd nauwlettend in de gaten te houden.
Zwemlesservice
Voor kinderen vanaf 4 jaar biedt KDV De Rode Bank in Raalte zwemles aan tijdens de
buitenschoolse opvang. Als u wilt, kunt u afhankelijk van het aantal plaatsen en de
vervoersmogelijkheden, uw kind daarvoor aanmelden. Aan de zwemles zijn extra kosten
verbonden. De begeleiding is in handen van deskundige trainers van zwemschool
Broekhuis bij Vital Center.
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3. Werkplan Verticale groep:
Op KDV De Rode Bank werken we met 3 verticale groepen. Deze groepen zijn open van
7.00 uur tot 19.00 uur. Deze groep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Gedurende een dagdeel kan het voorkomen dat er kinderen uit de groep gehaald worden
en een dagdeel op de peutergroep verblijven. Incidenteel kunnen de 3 verticale groepen
worden samengevoegd. Uitgangspunt voor de verticale groepen is dat de groepen zo min
mogelijk wisselen van samenstelling. Een kind blijft 4 jaar lang bij dezelfde pedagogisch
medewerker. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid bij u en uw kind.
Door de verschillende leeftijden in de groep leren de kinderen van en met elkaar. Elk kind
is een keer de jongste en een keer de oudste.

Aanpak
Eten en drinken
De eet- en drinkmomenten zijn bij ons zoveel mogelijk gezamenlijk.
De kinderen krijgen ’s ochtends fruit, tussen de middag brood en ’s middags iets kleins,
bijvoorbeeld een cracker of een koekje. De kinderen krijgen op deze momenten ook iets
te drinken. Baby’s krijgen op hun eigen tijd de fles of het fruithapje. Het eten en drinken
wordt volgens de behoefte van het kind aangeboden. Wij stimuleren de kinderen om
gezond en verantwoord te eten en te drinken.
Wij hanteren o.a. de volgende afspraken en aandachtspunten rondom de eet-en
drinkmomenten:
- we zingen eerst voordat we gaan eten/drinken;
- we laten de kinderen zelf het broodbeleg kiezen;
- we zorgen voor een gezellige sfeer tijdens het eten.
Tevens bestaat er ’s avonds de mogelijkheid voor uw kind om warm te eten in een
kleine, maar gezellige setting tegen een geringe vergoeding (zie warme maaltijd service).

Leeftijdgenootjes
Kinderen trekken automatisch naar hun leeftijdgenootjes; ze zoeken elkaar op.
Wij stellen de kinderen hiertoe in de gelegenheid. Niet alleen binnen de eigen groep,
maar ook door ze in contact te brengen met leeftijdgenootjes van andere groepen. Dit
kan zijn op momenten dat de kinderen gezamenlijk in de centrale hal of buiten spelen,
maar ook in het kader van VVE-activiteiten.

Thema’s
Vele activiteiten (zoals lezen, knutselen, spel) zullen in het teken staan van een thema.
Dit thema wordt afgestemd op de thema’s op (school) de Bolster. Thema's die
bijvoorbeeld aanbod kunnen komen zijn; Een nieuwe baby, brandweer, herfst, winter,
zomer, naar school, Kerst, Sinterklaas, carnaval enz. .....

Pedagogisch werkplan KDV De Rode Bank 2014

6

Activiteiten
Elke dag dezelfde regelmaat is voor de kinderen duidelijk en prettig. Kinderen weten op
deze manier goed waar zij aan toe zijn. Wij proberen naast de steeds terugkomende
activiteiten ook plaats te maken voor nieuwe, afwisselende en uitdagende activiteiten,
waarvan we natuurlijk ook veel buiten zijn. De meeste activiteiten vinden plaats in het
gebouw van KDV De Rode Bank. Tevens kan er bij bepaalde activiteiten gebruik gemaakt
worden van de naastgelegen school (KBS) de Bolster.
De activiteiten die wij bieden, zijn over het algemeen gericht op kleine groepjes van zo’n
vier tot zes kinderen. Activiteiten met de gehele groep organiseren wij op feestelijke
momenten, zoals een verjaardag, Sinterklaas, of bij een ander groot feest.
Wij bieden een zo breed mogelijk activiteitenaanbod aan, zodat een kind ook andere
interesses leert ontwikkelen. Wij bieden de kinderen zoveel mogelijk variatie aan in
activiteiten, maar stellen de kinderen ook in de gelegenheid om veel vrij te spelen.
Op KDV De Rode Bank wordt er ook jaarlijks feest gevierd. Hierbij worden ook de ouders
en de oudercommissie ingeschakeld. Ook worden de gebruikelijke feesten gevierd, zoals:
Pasen, Kerst en Sinterklaas. Hoe uitbundig iets wordt gevierd, hangt af van de
samenstelling van de groep. Zijn er veel kleintjes, dan wordt het wat rustiger gevierd.
Soms vinden er uitstapjes plaats met de kinderen. Eén of twee kinderen worden
bijvoorbeeld meegenomen wanneer er boodschappen gedaan worden, of zomaar om een
wandeling te maken. Of wij gaan wandelen, dat hangt ook af van het aantal kinderen die
aanwezig zijn en van hun leeftijd. Een geliefd uitstapje is de kinderboerderij en de
speeltuin.
De verjaardag van ieder kind wordt gevierd. Dit kan samen met de ouders, maar hoeft
niet. De groep en een stoel worden versierd. Er wordt een verjaardagsmuts gemaakt en
er worden verjaardagsliedjes gezongen. Er kan door het kind worden getrakteerd, maar
liever niet teveel snoep. Voor ideeën over gezonde traktaties kunnen ouders terecht bij
de pedagogisch medewerkers. Wanneer ouders niet bij de verjaardag van hun kind
aanwezig kunnen zijn, kunnen er op verzoek foto’s worden gemaakt. Er mogen in het
belang van de privacy geen video-opnames worden gemaakt.
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Dagprogramma verticale groep:
Het dagritme is een uitgangspunt. Natuurlijk is het mogelijk dat er van het ritme
afgeweken wordt, als blijkt dat het niet aansluit op het ritme van thuis. Dit bekijken we
per kind. Ook kan het door activiteiten in een groep voorkomen, dat van het dagritme
wordt afgeweken. Dit zal vaker incidenteel zijn dan met regelmaat; dit om de structuur
van de dag zoveel mogelijk vast te houden. Dit geeft rust aan de kinderen.
Voor de baby’s geldt dat zij zoveel mogelijk het dagritme van thuis volgen voor wat
betreft het eten, drinken, spelen en slapen. De dreumesen volgen al wat meer het
dagritme van de groep, het (mogelijk) individuele slaappatroon uitgezonderd. Van de
peuters wordt verwacht dat zij het dagritme van de groep in zijn geheel volgen. Het
slapen van de kinderen is afhankelijk van de behoefte van het kind en de wensen van de
ouders.
07.00 uur tot 09.00 uur: De kinderen worden gebracht, er is tijd voor vrij spelen.
Contactmoment pedagogisch medewerkers met ouders/
verzorgers.
09.30 uur tot 10.15 uur: Gezamenlijk drinken, iets te eten, tijd voor liedjes of
verhaaltjes.
10.30 uur tot 11.30 uur: Een activiteit, bijv. knutselen, muziek, buiten spelen,
wandelen, e.d.
11.45 uur tot 12.30 uur: Gezamenlijk lunchen.
12.45 uur tot 13.15 uur: De kinderen die een halve dag komen, worden opgehaald of
gebracht.
13.00 uur tot 14.30 uur: Slapen/rustige activiteit.
14.45 uur tot 15.15 uur: Gezamenlijk drinken, iets te eten, tijd voor liedjes of
verhaaltjes.
15.15 uur tot 16.30 uur: Een activiteit, daarna nog gezamenlijk drinken, iets te eten
16.30 uur tot 19.00 uur: De kinderen worden opgehaald/rustige activiteit.
Contactmoment pedagogisch medewerkers met ouders/
verzorgers.
17.00 uur tot 19.00 uur: De mogelijkheid voor sommige kinderen voor een warme
maaltijd, dessert en drinken. Kinderen worden opgehaald of
worden evt. naar bed gebracht.

Vakantieopvang:
Tijdens de vakantieopvang zal het bovenstaand dagprogramma zoveel mogelijk worden
aangehouden vanwege de voorspelbaarheid en veiligheid voor kinderen. Wel kunnen er
gedurende vakantie andersoortige activiteiten georganiseerd worden in samenwerking
met andere organisaties en verenigingen in en om Raalte
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4. Werkplan peutergroep
Op KDV De Rode Bank is ook een peutergroep. Deze groep is gedurende de schoolweken
’s ochtends open van 8.30 uur tot 11.30 uur en op maandag-, dinsdag-,
donderdagmiddag van 12.45 uur tot 15.15 uur. De peutergroep bestaat uit kinderen in
de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Vanaf 1 ½ jaar kunnen de kinderen hiervoor opgegeven
aangemeld worden.
Op deze ochtenden en middagen vinden er op deze groep gerichte peuteractiviteiten
plaats, waar mogelijk in samenwerking met KBS De Bolster.
De kinderen die gebruik maken van de dagopvang, worden aan het eind van de ochtend
of middag door de pedagogisch medewerker naar hun stamgroep gebracht. De overige
kinderen worden door de ouders opgehaald. De groepen bestaan zoveel mogelijk uit een
vaste samenstelling. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid bij u en
uw kind.
Aanpak
In de peutergroep wordt nadrukkelijk gewerkt met een Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma. Activiteiten uit dit programma zijn er op gericht om de overgang naar de
basisschool zo klein mogelijk te maken. Er is op een spelende manier veel aandacht voor
voorbereidende taal- en rekenactiviteiten en is er veel aandacht voor de motorische
ontwikkeling. Bij peuters willen wij het bewegen extra stimuleren door gebruik te maken
van de methode ‘beweegkriebels’.
Stimuleringsaanbod VVE

In de peutergroep wordt nadrukkelijk gewerkt met de leerlijnen en doelen gebaseerd op Voor- en
Vroegschoolse Educatie. Het aanbod en de activiteiten worden thematisch geboden en sluiten aan
op de leer- en ontwikkeldoelen van SLO. Het peuteraanbod is er op gericht om de overgang naar de
basisschool zo klein mogelijk te maken. Er is op een speelse manier aandacht voor voorbereidende
taal- en rekenactiviteiten. Er is veel aandacht voor de motorische ontwikkeling, onder andere door
het aanbod van peutergym. De pedagogisch medewerkers van de peutergroep zijn geschoold in VVE,
in het schooljaar 2014-2015.
Thema’s
Vele activiteiten (zoals lezen, knutselen, spel) zullen in het teken staan van een thema.
Dit thema wordt afgestemd op de thema’s op school De Bolster. Thema's die we
bijvoorbeeld aanbod kunnen komen zijn; Een nieuwe baby, brandweer, herfst, winter,
zomer, naar school, Kerst, Sinterklaas, carnaval enz. .....
Eten en drinken
’s Ochtends van 10.00 uur tot 10.30 uur gaan we met de peutergroep gezamenlijk fruit
eten en water of ranja drinken. De kinderen hoeven hiervoor niets mee te brengen van
huis. Wij hanteren o.a. de volgende afspraken en aandachtspunten rondom de eet-en
drinkmomenten:
- we zingen eerst voordat we gaan eten/drinken;
- we zorgen voor een gezellige sfeer tijdens het eten.
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Zindelijkheid
Een belangrijk onderdeel van het zelfredzaam worden, is de zindelijkheidstraining.
Afhankelijk van de ontwikkeling, behoefte en rijping van het kind, wordt hieraan, in
overleg met de ouders, aandacht besteed. Het is van belang, dat het kind zelf aangeeft
er aan toe te zijn. Kinderen moeten niet, mogen wel. Wij maken gebruik van zowel
potjes als kinder-wc’s. Op alle kinderdagverblijven wordt gebruik gemaakt van stickers of
stempels om de kinderen te belonen en te stimuleren en ze net even over de streep te
trekken om zindelijk te worden.

Activiteiten
Elke dag dezelfde regelmaat is voor de kinderen duidelijk en prettig; kinderen weten op
deze manier goed waar zij aan toe zijn. Wij proberen naast de steeds terugkomende
activiteiten ook plaats te maken voor nieuwe, afwisselende en uitdagende activiteiten,
waarbij we natuurlijk ook veel buiten zijn. De meeste activiteiten vinden plaats in het
gebouw van KDV De Rode Bank. Tevens kan er bij bepaalde activiteiten gebruik gemaakt
worden van de naastgelegen school KBS de Bolster.
De activiteiten die wij bieden, zijn over het algemeen gericht op kleine groepjes van zo’n
vier tot zes kinderen. Activiteiten met de gehele groep organiseren wij op feestelijke
momenten, zoals een verjaardag, Sinterklaas, of bij een ander groot feest.
Wij bieden een zo breed mogelijk activiteitenaanbod aan, zodat een kind ook andere
interesses leert ontwikkelen. Wij bieden de kinderen zoveel mogelijk variatie aan in
activiteiten, maar stellen de kinderen ook in de gelegenheid om veel vrij te spelen.
Ook op de peutergroep van KDV De Rode Bank wordt er jaarlijks feest gevierd. Hierbij
worden ook de ouders en de oudercommissie ingeschakeld. Ook worden de gebruikelijke
feesten gevierd, zoals Pasen, Kerst en Sinterklaas. Hoe uitbundig iets wordt gevierd,
hangt af van de samenstelling van de groep. Zijn er veel kleintjes, dan wordt het wat
rustiger gevierd.
Soms vinden er uitstapjes plaats met de kinderen. Eén of twee kinderen worden
bijvoorbeeld meegenomen wanneer er boodschappen gedaan worden, of zomaar om een
wandeling te maken. Of wij gaan wandelen, dat hangt ook af van het aantal kinderen dat
aanwezig is en van hun leeftijd. Een geliefd uitstapje is de kinderboerderij en de
speeltuin.
De verjaardag van ieder kind wordt gevierd. Dit kan samen met de ouders, maar hoeft
niet. De groep en een stoel worden versierd. Er wordt een verjaardagsmuts gemaakt en
er worden verjaardagsliedjes gezongen. Er kan door het kind worden getrakteerd, maar
liever niet teveel snoep. Voor ideeën over gezonde traktaties kunnen ouders terecht bij
de pedagogisch medewerkers. Wanneer ouders niet bij de verjaardag van hun kind
aanwezig kunnen zijn, kunnen er op verzoek foto’s worden gemaakt. Er mogen in het
belang van de privacy geen video-opnames worden gemaakt.
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Dagprogramma peutergroep (2-4 jaar):
Ochtendgroep van 8.30 uur tot 11.45 uur:
8.30 uur-8.45 uur

8.45 uur - 9.30 uur

9.30 uur - 10.00 uur
10.00 uur - 10.30 uur
10.30 uur - 11.00 uur
11.00 uur - 11.30 uur
11.30 uur

Inloop/wegbrengen van kinderen; de mogelijkheid om als
ouder met uw kind een spelletje in de groep te doen;
overdracht aan de leidster.
Vrij spelen. De kinderen mogen zelf kiezen waarmee ze
willen spelen. Tevens zal er elke ochtend een activiteit
aangeboden worden.
Activiteit (knutselen, muziek, drama, dans)
fruit eten en drinken.
Buiten spelen.
Naar binnen; taalactiviteit in de kring en gezamenlijk
afscheid.
Ophalen van de kinderen.

Middaggroep van 12.45 uur tot 15.15 uur
12.45 uur - 13.00 uur

12.45 uur - 13.15 uur

13.15
13.45
14.15
15.00

uur
uur
uur
uur

- 13.45 uur
- 14.15 uur
- 15.00 uur
– 15.10 uur

Inloop/wegbrengen van kinderen; de mogelijkheid om als
ouder met uw kind een spelletje in de groep te doen;
overdracht aan de leidster.
Vrij spelen. De kinderen mogen zelf kiezen waarmee ze
willen spelen. Tevens zal er elke middag een activiteit
aangeboden worden.
Activiteit (knutselen, muziek, drama, dans).
Buiten spelen.
taalactiviteit in de kring.
ophalen van de kinderen.
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5. Werkplan BSO 4 – 7 jarigen
Ook hier is het uitgangspunt: kwalitatief goede buitenschoolse opvang met vaste groepen
kinderen in de eigen ruimte (basisgroepen), maar met een open-deuren-beleid. Kinderen
maken gebruik van verschillende ruimtes, verlaten hun groepsruimte of basisgroep en
gaan soms onder begeleiding buiten KDV De Rode Bank deelnemen aan een activiteit.
Bij de BSO van KDV De Rode Bank kunnen ze lekker bijkomen: stoom afblazen of zich
juist even terugtrekken. De pedagogisch medewerkers voelen de behoeften van uw kind
feilloos aan. Uw kind ontwikkelt zich in een rap tempo naar meer zelfstandigheid. En het
krijgt bredere interesses. Daar speelt de inrichting van BSO De Rode Bank helemaal op
in. Wij stimuleren kinderen om hun fantasie en talenten te ontwikkelen.
In deze fase is het erg belangrijk dat uw kind aansluiting vindt en vriendjes en vriendinnetjes maakt. De BSO nodigt de kinderen uit om samen op te trekken. Daarnaast kunnen
ze meedoen aan sportevenementen en activiteiten. Bijvoorbeeld dans- of zwemles!

Activiteiten:
Elke dag dezelfde regelmaat is voor de kinderen duidelijk en prettig, kinderen weten op
deze manier goed waar zij aan toe zijn. Wij proberen naast de steeds terugkomende
activiteiten ook plaats te maken voor nieuwe, afwisselende en uitdagende activiteiten,
waarvan we natuurlijk ook veel buiten zijn.
U kunt hierbij denken aan verschillende onderzoekende, technische, creatieve, sportieve
en soms ook educatieve activiteiten.
Vele activiteiten zullen in het teken staan van een thema. Dit thema wordt afgestemd op
de thema’s op De Bolster.
De meeste activiteiten vinden plaats in het gebouw van KDV De Rode Bank. Tevens kan
er bij bepaalde activiteiten gebruik gemaakt worden van de naastgelegen school (KBS)
de Bolster. Door de samenwerking met o.a. sportverenigingen, kunnen deze activiteiten
ook elders plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg met en met goedkeuring van
ouders. Hierdoor kan de overdracht naar bijvoorbeeld voetbal en handbal vanuit de BSO
ook goed geregeld worden.
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Dagprogramma buitenschoolse opvang:
Alleen op woensdag en vrijdagmiddag:
11.45 uur tot 13.00 uur: Kinderen komen binnen en gaan gezamenlijk lunchen.
13.00 uur tot 15.30 uur: Vrij spelen, of er worden activiteiten aangeboden van o.a.
spel, creativiteit, sport en muziek.
15.30 uur tot 16.00 uur: Rustmoment; kinderen gaan gezamenlijk wat drinken en
eten.
16.00 uur tot 17.00 uur: Vrij spelen, of er worden activiteiten aangeboden op het
gebied van o.a. spel, creativiteit, sport en muziek.
17.00 uur tot 19.00 uur: De mogelijkheid voor sommige kinderen voor een warme
maaltijd, dessert en drinken. Daarna kunnen de kinderen
weer vrij een activiteit kiezen. Kinderen worden opgehaald.
Contactmoment met ouders.
Op maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag:
15.15 uur tot 16.00 uur: Rustmoment; kinderen komen binnen en gaan gezamenlijk
wat drinken en fruit eten.
16.00 uur tot 17.00 uur: Vrij spelen, of er worden activiteiten aangeboden op het
gebied van spel, creativiteit, sport en muziek.
17.00 uur tot 19.00 uur: De mogelijkheid voor sommige kinderen voor een warme
maaltijd, dessert en drinken. Daarna kunnen de kinderen
weer vrij een activiteit kiezen. Kinderen worden opgehaald.
Contactmoment met ouders.

Vakantieopvang:
Tijdens de vakantieopvang zal het bovenstaande dagprogramma zoveel mogelijk worden
aangehouden vanwege de voorspelbaarheid en veiligheid voor de kinderen. Wel kunnen
er gedurende vakanties andersoortige activiteiten georganiseerd worden in
samenwerking met andere organisaties en verenigingen in en om Raalte.
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5. Werkplan Sport BSO 6 – 12 jarigen
Naarmate kinderen ouder worden willen de kinderen steeds meer sporten. Kinderen
vanaf groep 3 worden gevoeliger voor spelregels en kunnen zich langere tijd
concentreren op één spel.
Om de groei en doorstroom binnen de BSO het hoofd te bieden, gaan kinderen vanaf
groep 3 gebruik maken van de Sport BSO op de locatie van SV Raalte. Elke middag
wanneer de SportBSO geopend is, zijn 2 vaste pedagogisch medewerkers aanwezig bij de
Sport BSO. Zij zijn het bekende en vertrouwde gezicht van de Sport BSO. Wanneer
kinderen meer of andere dagdelen willen komen, dan is dit in overleg mogelijk. Hierbij
wordt gelet op leidster- kindratio en groepssamenstelling. Deze afstemming verloopt via
de administratie van KDV De Rode Bank. Opvoeders ontvangen dan de aangepaste
afspraken op papier.
Doelstelling:
Wij laten kinderen bewust kennismaken met allerlei verschillende sporten en deze
ervaren, zodat zij hun talenten in brede zin leren ontdekken en te ontwikkelen. Op deze
manier leren zij anderen erkennen en waarderen.
Ook hier is het uitgangspunt: kwalitatief goede sport buitenschoolse opvang met vaste
groepen kinderen in de eigen ruimte (basisgroep). Wij werken met een vaste basisgroep.
Indien de basisgroep groter wordt dan 20 kinderen, splitsten wij de groep op in 2 even
grote basisgroepen. De activiteiten worden dan in carrouselvorm aangeboden, waardoor
kinderen met verschillende (sport-) activiteiten in aanraking komen. Kinderen maken
gebruik van verschillende ruimtes, verlaten hun groepsruimte of basisgroep en gaan
onder begeleiding buiten sporten en nemen deel aan een sportactiviteit georganiseerd
door medewerkers van KDV De Rode Bank.
Wennen:
Wanneer kinderen doorstromen van de reguliere BSO, kunnen zij in de maand voor
aanvang van de Sport BSO 2 middagen meedraaien met de Sport BSO. Dit geeft
kinderen de mogelijkheid om te wennen aan de nieuwe locatie, de dagindeling en de
kinderen van de Sport BSO. Voor kinderen waarvoor de Sport BSO nieuw is, bestaat de
mogelijkheid om in de maand voor aanvang van de Sport BSO een middag mee te
draaien. Zo leren zij vast de kinderen van de basisgroep en de pedagogisch medewerkers
kennen. Ouders en het kind worden hiervan op de hoogte gebracht en uitgenodigd door
de pedagogisch medewerkers van De Rode Bank.
Bij de SBSO van KDV De Rode Bank kunnen ze lekker bijkomen: stoom afblazen en
lekker fanatiek sporten. De pedagogisch medewerkers voelen de behoeften van uw kind
feilloos aan. Uw kind ontwikkelt zich in een rap tempo, ervaart meerdere sporten. En het
krijgt bredere interesses. Daar speelt de inrichting van het buitenterrein van SBSO De
Rode Bank helemaal op in. Wij stimuleren kinderen om hun talenten te ontwikkelen.
In deze fase is het erg belangrijk dat uw kind aansluiting vindt en vriendjes en vriendinnetjes maakt. De SBSO nodigt de kinderen uit om samen op te trekken. Ze nemen
gezamenlijk deel aan sportactiviteiten.
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Activiteiten:
Elke dag dezelfde regelmaat is voor de kinderen duidelijk en prettig, kinderen weten op
deze manier goed waar zij aan toe zijn. Naast terugkomende activiteiten laten wij
kinderen in periodes van 3 a 4 weken kennismaken met afwisselende en uitdagende
sportactiviteiten, waarvan we natuurlijk veel buiten zijn.
De activiteiten vinden bij slecht weer plaats en in de winterperiode in de gymzaal van
Brede school Raalte dorp aan de Esstraat of de kantine van SV Raalte en bij goed weer
op de sportvelden van SV Raalte. Ouders weten vooraf waar de Sport BSO plaatsvindt.
Voor kinderen die een keer geen behoefte hebben om te sporten, bestaat er de
mogelijkheid om even te lezen of te knutselen. In de kantine van SV Raalte staan
daarvoor materialen beschikbaar.
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Dagprogramma sport buitenschoolse opvang:
Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag:
15.00 tot 15.30 uur:

De kinderen worden met de Stint opgehaald van de diverse
scholen. Zij worden naar de kantine van SV Raalte gebracht.

15.30 uur tot 16.00 uur: Kinderen komen binnen en gaan gezamenlijk wat drinken en
fruit eten en gaan aansluitend omkleden in de eigen
kleedkamer.
16.00 uur tot 17.30ur:
Er wordt conform een vooraf bepaald sportprogramma een
diverse sportactiviteiten aangeboden. Een sportactiviteit zal
als hoofdactiviteit wat langer centraal staan.
17.30ur tot 19.00 uur:
De mogelijkheid voor sommige kinderen voor een warme
maaltijd, dessert en drinken. Daarna kunnen de kinderen
weer vrij een activiteit kiezen. Kinderen worden opgehaald.
Contactmoment met ouders.

Vakantieopvang:
Tijdens de vakantieopvang zal het bovenstaande dagprogramma zoveel mogelijk worden
aangehouden vanwege de voorspelbaarheid en veiligheid voor de kinderen. Wel kunnen
er gedurende vakanties andersoortige activiteiten georganiseerd worden in
samenwerking met andere organisaties en verenigingen in en om Raalte.
Bij minder dan 10 kinderen voor de Sport BSO kan de Sport BSO tijdens de vakantie
worden samengevoegd met de reguliere BSO op de hoofdlocatie KDV De Rode Bank aan
de Kastanjelaan.
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