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Gegevens van de locatie  
BSO De Oranje Nassau Dependance 
Roerdompstraat 14 
1171 HC Badhoevedorp 
 
Tel.nr:  06-30866934 
LKRnr:  374390721 
 
Opvangsoorten  
Bij BSO De Oranje Nassau Dependance wordt naschoolse opvang geboden op maandag, dinsdag en 
donderdag. Op woensdag en vrijdag is de locatie gesloten en worden kinderen opgevangen in het 
nabijgelegen hoofdgebouw van De Oranje Nassau.  
De opvang tijdens studiedagen en in de schoolvakanties is ook bij de BSO in het hoofdgebouw.  
 
Openingstijden  
Naschoolse opvang 
Maandag 14.45 uur tot 18.30 uur 
Dinsdag 14.45 uur tot 18.30 uur 
Woensdag 12.15 uur tot 18.30 uur (hoofdgebouw) 
Donderdag 14.45 uur tot 18.30 uur 
Vrijdag  12.15 uur tot 18.30 uur (hoofdgebouw) 
 
Vakantie-opvang / Studiedagen (hoofdgebouw) 
Maandag 8.00 tot 18.30 uur 
Dinsdag 8.00 tot 18.30 uur 
Woensdag 8.00 tot 18.30 uur  
Donderdag 8.00 tot 18.30 uur 
Vrijdag  8.00 tot 18.30 uur 
 
IKC 
BSO De Oranje Nassau vormt een IKC met basisschool Oranje Nassau. 
 
Beschrijving basisgroep  
Elk kind behoort tot zijn/haar eigen basisgroep. Deze locatie heeft een basisgroep voor 20 kinderen 
in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. De groep wordt per dagdeel door maximaal twee pedagogisch 
medewerkers begeleid. De basisgroep bevindt zich in een klaslokaal van de Prinses Amalia 
Dependance. Er zijn goede afspraken gemaakt met de leerkracht over de naschoolse opvang. De 
groep heeft diverse uitdagende hoeken waar kinderen in kunnen spelen.  
 
De BSO maakt gebruikt van het schoolplein, waar de kinderen met divers speel- en beweegmateriaal 
kunnen spelen. Omdat het een openbaar plein betreft, dragen de kinderen tijdens het buitenspelen 
een Babino-hesje. 
 
Samenvoegen/clusteren  
Voor de buitenschoolse opvang biedt Babino opvang aan op verschillende locaties. Een aantal van 
deze locaties zijn hoofdlocaties, de kleinere locaties noemen wij clusterlocaties. BSO De Oranje 
Nassau Dependance is een zogenoemde clusterlocatie. Tijdens studiedagen en vakanties voegen zij 
samen op hoofdlocatie BSO De Oranje Nassau Hoofdgebouw.  
 
Drie-uursregeling  
Tijdens vakanties en studiedagen zijn er aan het begin en aan het einde van de dag minder kinderen 
aanwezig op de locaties. Dit komt door het breng- en haalmoment. Om voor een bepaalde 



Pedagogische uitwerking op locatie  

  23-7-2021 

 

flexibiliteit te zorgen, is de drie-uursregeling van kracht. Dit houdt in dat er op bepaalde tijdstippen 
afgeweken mag worden van de vereiste beroepskracht/kind-ratio. Echter zullen er nooit minder dan 
de helft van het benodigde aantal pedagogisch medewerkers op de groep staan.  
 
BSO Oranje Nassau geeft hier als volgt invulling aan: 
Maandag t/m vrijdag 

7.30-8.30 8.00-12.30 12.30-13.30 13.30-17.30 17.00-18.00 

*rood zijn de tijden waarop afgeweken kan worden 
 
De drie-uursregeling is gebaseerd op het breng- en haalgedrag van ouders.  
Wanneer er kinderen eerder worden gebracht of later worden opgehaald dan hoe het normaal 
gesproken gaat, wordt de 3-uursregeling weer aangepast. Er wordt nooit meer dan 3 uur per dag 
afgeweken van de beroepskracht/kind-ratio. Tussen 12.30 uur en 13.30 uur krijgen de pedagogisch 
medewerkers de mogelijkheid om met pauze te gaan.  
 
Half-uursregeling  
Om voor een bepaalde flexibiliteit te zorgen, is gedurende reguliere schoolweken de half-
uursregeling van kracht. Dit houdt in dat er op bepaalde tijdstippen afgeweken mag worden van het 
vereiste beroepskracht/kind-ratio. Echter zullen er nooit minder dan de helft van het benodigde 
aantal pedagogisch medewerkers op de groep staan.  
Babino geeft hier invulling aan door of af te wijken tijdens het ophaalmoment na schooltijd of tussen 
18.00 en 18.30 uur. Op welke tijdstip er wordt afgeweken is afhankelijk van de dag en het aantal 
kinderen dat uit school moeten worden opgehaald. Indien er niet afgeweken hoeft te worden tijdens 
het ophaalmoment uit school, zal er standaard worden afgeweken tussen 18.00-18.30 uur. 
 
Dagindeling 
De tijd die de kinderen bij Babino doorbrengen wordt gezien als hun vrije tijd. Er worden 
verschillende activiteiten georganiseerd waar kinderen vrijwillig aan kunnen deelnemen, maar zij 
mogen natuurlijk ook vrij spelen.  
 
Naschoolse opvang 
(Maandag/dinsdag/donderdag) 
14.50u   Kinderen komen uit school 
15.00u   Eet-/drinkmoment (fruit, cracker, water/thee) 
15.45-17.15u  Kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten / vrij spel / buitenspelen 
Vanaf 16.30u  Kinderen mogen opgehaald worden. 
17.15u    De kinderen drinken water en eten een koekje of groente/fruit 
17.15-18.30u  Vrij spel / buitenspelen 
18.30u   Pedagogisch medewerkers gaan naar huis 
 
(woensdag/vrijdag bij hoofdgebouw) 
12.20u   Kinderen komen uit school 
12.20/13.00u  Buitenspelen / tafel dekken 
13.00u    Eet-/drinkmoment (brood, melk/water/thee)  
13.30-15.30u  Kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten / vrij spel / buitenspelen 
15.30u   Eet-/drinkmoment (fruit, cracker, water/thee) 
16.00-17.15u  Kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten / vrij spel / buitenspelen 
Vanaf 16.30u  Kinderen mogen opgehaald worden. 
17.15u    De kinderen drinken water en eten een koekje of groente/fruit 
17.15-18.30u  Vrij spel / buitenspelen 
18.30u   Pedagogisch medewerkers gaan naar huis. 
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Vakantie-opvang/Studiedagen (bij hoofdgebouw) 
8.00-10.00u   Kinderen worden gebracht 
10.00u   Eet-/drinkmoment (cracker, water/thee) 
10.30-11.45u Kinderen kunnen deelnemen aan het vakantieprogramma / vrij spel / 

buitenspelen 
12.00u    Eet-/drinkmoment (brood, melk/water/thee) 
13.00-15.00u Kinderen kunnen deelnemen aan het vakantieprogramma / vrij spel / 

buitenspelen 
15.00u   Eet-/drinkmoment (fruit, cracker, water/thee/limonade) 
15.30-17.00u Kinderen kunnen deelnemen aan het vakantieprogramma / vrij spel / 

buitenspelen 
Vanaf 16.30u  Kinderen mogen opgehaald worden 
17.00u    De kinderen drinken water en eten een koekje of groente/fruit 
17.15-18.30u  Vrij spel / buitenspelen 
18.30u   Pedagogisch medewerkers gaan naar huis. 
 
Achterwachtregeling  
Voor elke locatie is een achterwachtregeling opgesteld. Hoe dit geregeld is voor deze locatie is terug 
te vinden in het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. 
 
Structureel volgen van de ontwikkeling  
De BSO maakt gebruik van de observatielijst ‘Welbevinden in Situaties’. De kinderen worden 
minimaal één keer per jaar geobserveerd. Aan de hand van de observaties worden er 
oudergesprekken ingepland met de mentor. Wanneer er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling, 
worden de stappen uit het Pedagogisch beleid gevolgd. Doordat elk kind een mentor heeft, kunnen 
eventuele bijzonderheden sneller opgemerkt worden.  
 
 
 
 
 


