Buitenschoolse opvang
Een buitenschoolse opvang (BSO) is een opvang
voor kinderen tussen de vier en de dertien jaar. De
BSO vindt plaats voor, tijdens en na schooltijd. Ook
in de vakanties en op studiedagen biedt de BSO
opvang aan kinderen.

Onze visie op de
buitenschoolse opvang
Bij de BSO ligt de nadruk voornamelijk op
ontspanning. Kinderen gaan immers de rest van de
dag al naar school. Zodra de kinderen op de BSO
komen, krijgen de kinderen alle tijd om te spelen
met leeftijdsgenoten, zelfstandig een activiteit te
ondernemen of juist uit te rusten. De activiteiten
die worden aangeboden staan bij de BSO wel in het
teken van de ontwikkeling van de kinderen.

Met behulp van activiteiten
programma’s worden de activiteiten
altijd vrijblijvend aangeboden en
bestrijken ze het gehele brede
terrein van de ontwikkeling van de
kinderen.
De activiteiten welke worden
aangeboden zijn altijd gericht op alle
leeftijdsfasen van de kinderen. Met
behulp van leuke activiteiten wordt er
op een ongedwongen manier veel
aandacht besteed aan de
rekenvaardigheid, de motoriek, sociale
vaardigheden en normen en waarden.

Ondanks de vrijheid die de kinderen krijgen, is
er ten allen tijden begeleiding aanwezig bij de
BSO.

Integraal kindercentrum en
doorgaande leerlijn
Naast de buitenschoolse opvang hebben we
ook peuteropvang. Zo kunnen we een
doorgaande leerlijn en continuïteit bieden
voor kinderen van 2 t/m 12 jaar.
Bij de doorgaande leerlijn is goed overleg en
een korte lijn in de samenwerking met de
leerkrachten van de school. De doorgaande
lijn tussen de opvang en school wordt zo
gewaarborgd.
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Ons aanbod
De BSO vindt plaats vóór en na schooltijd. Ook in
de vakanties en op studiedagen biedt de BSO
opvang aan de kinderen.
Onze locaties zijn elke middag geopend,
aansluitend aan de schooltijden.

•

De samenwerking met de
school (IKC)
In de wens naar IKC vorming wordt onder leiding
van de directeur gewerkt aan hoog gekwalificeerd,
meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding,
waarin organisatie en ouders vanuit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen
vormen in de volle breedte van hun menszijn.
Het kind staat centraal door in het ontwikkelproces
het kind ook daadwerkelijk te betrekken. Door
middel van een positieve benadering heten we
ieder kind welkom. Wij bieden een veilige,
uitdagende, innoverende, gestructureerde en
sfeervolle omgeving.
Dit biedt kinderen een optimale mogelijkheid om
op een prettige manier samen te leren en zich te
ontwikkelen. Kinderen leren omgaan met
onderlinge verschillen en ieder kind wordt
gestimuleerd om met zijn of haar talenten het
beste uit zichzelf te halen.

De verschillende soorten:
Voorschoolse opvang: Opvang tijdens de uren
vóórdat de schoolbel gaat. Dit mogelijk vanaf
06:30 uur ’s ochtends.
Naschoolse opvang. Opvang vanaf het moment
dat de school uit is tot 18:30 uur.

‘Het kind staat centraal
door in het
ontwikkelproces het kind
ook daadwerkelijk te
betrekken’

De werkwijze
Wij vinden het belangrijk dat kinderen verblijven in
een ongedwongen, veilige en vertrouwde
omgeving. Een ontspannen sfeer bij de kinderen
staat bij ons voorop.
Er is volop ruimte om zowel binnen als buiten te
spelen, ontdekken en te ontwikkelen. Hierbij doen
wij veel aan sport en spel en activiteiten
Binnen Tamariki zijn er goede contacten met de
school en bieden wij een aanbod op maat.

