
 

 

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Sport BSO Hengelo 

 

 

Beste lezer,  

 

 

Elke kinderopvang organisatie is een lerende organisatie, een bedrijf waar zowel 

kinderen als medewerkers verblijven, spelen en werken in een omgeving waar alle 

middelen en mogelijkheden geboden worden om optimaal te groeien op diverse 

vlakken. 

Voor kinderen houdt dat in dat zij op een spelende wijze groeien hun gevoel van 

emotionele veiligheid, het ontwikkelen van hun sociale competenties, de kans 

krijgen zich de waarden en normen eigen te maken en gelegenheid krijgen tot het 

ontwikkelen van persoonlijke competenties. 

Voor onze medewerkers betekent dit dat zij in onze lerende organisatie een 

optimaal klimaat creëren voor deze kinderen, dit samen doen met hun collega’s en 

dat zij daarin gesteund worden door hun werkgever Sport BSO Hengelo. 

 

Het beleid van de sport BSO, de middelen en de mogelijkheden en natuurlijk onze 

visie en doelen worden beschreven in ons uitgebreide pedagogische beleidsplan. 

Hieronder willen wij u in een puntsgewijze samenvatting aangeven wat wij onder 

andere in dat plan beschreven hebben.  

 

* Het pedagogische handelen van onze pedagogisch medewerkers; de structuren 

van onze stamgroepen, geborgenheid bieden en positief stimuleren van het gedrag, 

* De opvoedingsdoelen; emotionele veiligheid, sociale competenties, waarden en 

normen en het ontwikkelen van persoonlijke competenties, 

* De huisregels voor kinderen en ouders 

* Ons voedselbeleid; geen limonade maar thee en water, gezonde snacks en het 

hygiënisch handelen, 

* Onze oudercommissie; voor en door ouders, actief betrokken bij ons beleid, 

* De Meldcode kindermishandeling; het stappenplan en omgaan met privacy, 

* Ons kwaliteitsbeleid; waarvan weergave in onze protocollen en richtlijnen, 

* Mentor; elk kind heeft een eigen mentor voor het kind en voor de ouder het 

aanspreekpunt, 

* Het leidster/kind ratio en de 3 uursregeling; hier staat beschreven op welk 

moment, bij hoeveel kinderen er pedagogisch/sport medewerkers aanwezig zijn, 

* Hoe worden onze medewerkers ondersteund en geschoold in hun taak. 

* De registratie van onze medewerkers in het Personenregister Kinderopvang 

 

Het volledige beleidsplan bevat ruim 90 pagina’s aan uitgebreide informatie over de 

bovengenoemde punten, met daarin de laatste wijzigingen verwerkt van de Wet 

Kinderopvang van 2018. 

 

 

Vraag onze medewerkers voor meer informatie indien u deze wenst. 

 

 

Team Sport BSO Hengelo, januari 2018 


