BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)

Beschrijving
Buitenschoolse opvang (BSO) is de ontvangst van een kind buiten reguliere schooltijden
om. Het gaat hier om een professionele dienstverlening, bedoeld voor kinderen tussen 4 en
13 jaar. Vaak kunnen ouders voor de BSO terecht bij een kinderdagverblijf.
Wat gebeurt er op de BSO?
De BSO vangt buiten de schooltijden kinderen op, omdat ouders bijvoorbeeld moeten
werken. Op de BSO kunnen kinderen dan met hun leeftijdsgenootjes spelen. De
medewerkers verzinnen activiteiten om de jongens en meisjes bezig te houden. Ook kunnen
de basisscholieren hun huiswerk maken.
Openingstijden BSO
De BSO is geopend voor schooltijd, in de middagpauze, maar ook wanneer de school uit
gaat. In vakantietijden is de opvang zelfs de hele dag open.
Verplichtingen BSO
De wet verplicht de BSO’s om voldoende beroepskrachten in te zetten naar verhouding met
het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Ook moet de omgeving van de BSO veilig zijn en
bijdragen aan de ontwikkeling van het kind.
BSO +
De BSO+ is een gespecialiseerde opvang voor kinderen, die extra begeleiding nodig
hebben. Maar kinderen stromen ook van een speciale school in op de BSO+, omdat hier
meer faciliteiten zijn. Vaak komen ze hier terecht op advies van pedagogische medewerkers.
Mengvorm BSO+ en BSO
Het gebeurt weleens dat zowel kinderen van de BSO als de BSO+ bij elkaar in de groep
zitten. Deze mengvorm heeft bij pedagogen de voorkeur, omdat de speciale en gemiddelde
groepen dan met elkaar leren omgaan. Toch zijn er ook gescheiden BSO+-instellingen.

Voor wie is buitenschoolse opvang bedoeld?
Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen vanaf vier jaar tot het einde van hun
basisschooltijd.

Heb ik een indicatie nodig?
Nee, er is geen indicatie nodig.
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Wat is de eigen bijdrage?
Ja, er is sprake van een eigen bijdrage. De prijzen voor buitenschoolse opvang verschillen
enorm (al naar gelang je voor vakantieopvang kiest of niet). Meer informatie hierover kunt u
nalezen op www.belastingdienst.nl Op de site van de Belastingdienst Toeslagen kunt u
kijken of dat u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Contactgegevens
Kober Kinderopvang
Website: www.kober.nl
BSO De Groene Vlinder
Website: www.bso-devlinder.nl
Kinderdagverblijf Buitenpret
Website: www.kinderdagverblijfbuitenpret.nl
Norlandia Kinderopvang
Website: www.norlandia.nl
Het Toverbloempje
Website: www.kinderdagverblijfhettoverbloempje.nl
Kinderdagverblijf ’t Speeltreintje.nl
Website: www.speeltreintje.nl
Smallsteps kinderopvang
Website: www.smallsteps.nl
Boeffies&(B)engeltjes
Website: www.boeffiesenbengeltjes.nl
Kinderdagverblijf Donkies
Website: www.donkieszundert.nl
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