
 

De locatie 

De buitenschoolse opvang is 

onderdeel van Sport IKC Het 

Startblok en vindt plaats in de aula 

waarvan een gedeelte voor de 

BSO is ingericht. 

De kinderen maken ook gebruik 

van de faciliteiten van het IKC zoals 

de rest van de aula, het 

speellokaal/ gymzaal, de 

bibliotheek, het jonge-kindplein en 

de buitenspeelruimte.  

Er is veel aandacht voor sport en 

bewegen en een gezonde 

voedings- en leefstijl. 

IKC Directeur 
Chris Merkx 

Telefoonnummer 
026 – 3114932 

E-mailadres 
ikchetstartblok@zonnekinderen.nl 

Adres 
Klapstraat 205 

6931 CH Westervoort 

Opvangcoördinator 

Cindy van Felius-Stavast  

Factsheet BSO Sport IKC Het Startblok 

In deze factsheet vindt u snel en overzichtelijk informatie over BSO Sport 

IKC Het Startblok. Meer informatie vindt u op www.zonnekinderen.nl,  

in ons Pedagogisch Beleid en de informatieboekjes die u ontvangt bij de 

intake of kunt opvragen. 

Indien er na het lezen van de informatie nog vragen zijn, aarzel dan niet om 

contact op te nemen. 

 

http://www.zonnekinderen.nl/


 

Dagindeling BSO Sport IKC Het Startblok 

07.00 – 08.30 uur 

De voorschoolse opvang 

kenmerkt zich door een rustig 

ontvangst en voorbereiding 

op de schooldag. Kinderen 

eten eventueel (tot 07:30 

uur) hun ontbijt op de BSO. 

Daarna is er vrij spel. 

Na schooltijd 

Tot 15:30 uur drinken 

en eten de kinderen 

samen fruit en is er vrij 

spel.  

Daarna horen ze het 

activiteitenaanbod en 

maken kinderen hun 

een keuze voor een 

activiteit.  

De locatie biedt maximaal 66 kindplaatsen voor kinderen van 4 - 12 jaar. Er 

zijn drie basisgroepen. 

Groep Blauw:  22 kinderen 4 – 12 jaar 

Groep Groen: 22 kinderen  4 – 12 jaar (woensdag en vrijdag gesloten) 

Groep Rood:   11 kinderen  4 – 12 jaar (alleen open op dinsdagmiddag) 

De openingstijden 

NSO       VSO 

ma t/m vr:  Einde schooltijd - 18.30 uur ma t/m vr:    07.00 - 08.30 uur 

Tijdens studiedagen en vakanties is de locatie geopend van 07.00 - 18.30 uur. 

Incidenteel (bv tijdens vakanties) kan de BSO plaatsvinden samen met 

kinderen van en/of  op de locatie van IKC de Brug of IKC de Hoge Hoeve in 

Westervoort 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.45 – 16.45 uur 

Kinderen doen mee aan de 

door hen gekozen activiteit. 

Dit kan een Zonnekinderen 

pijleractiviteit zijn of 

aansluiten bij een 

(Startblokken) gericht 

thema.  
16.45 – 18.30 uur  

Samen wat drinken en 

een tussendoortje eten. 

Aansluitend is er vrij spel 

totdat de kinderen 

worden opgehaald.   

De Basisgroep 

Alle kinderen weten in welke basisgroep zij zitten en naar welke ruimte zij 

gaan als ze uit school komen. Zij worden daar ontvangen door zoveel 

mogelijk dezelfde, vaste medewerker. In de basisgroep wordt samen 

gegeten en gedronken. Vanuit de basisgroep kiezen kinderen hun 

activiteit en kunnen ze zich naar een andere ruimte of andere 

pedagogisch medewerkers begeven. 

Als het activiteitenprogramma is afgelopen keren de kinderen terug naar 

hun basisgroep. BSO-kinderen hebben de mogelijkheid om deel te nemen 

aan de activiteiten op de andere locaties. Kinderen van 7 jaar en ouder 

krijgen meer vrijheid en verantwoordelijkheid. 
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Afwijkingsregeling beroepskracht-kindratio 

De inzet van personeel is wettelijk vastgesteld in de 

beroepskracht-kindratio. Wij hanteren de rekentool 

www.1ratio.nl. Op deze site is de ratio voor alle opvangvormen 

na te lezen. 

Het is toegestaan dat er op schooldagen een half uur, en tijdens 

vakantieweken en studiedagen (minimaal tien uur 

aaneengesloten opvang) voor maximaal drie uur, per dag kan 

worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio.  

Gedurende die tijdspanne kunnen er minder pedagogisch 

medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat minimaal de 

helft van het op grond van de beroepskracht-kindratio vereiste 

aantal medewerkers wordt ingezet. 

De afwijkingsregel op kan op onderstaande tijden worden 

ingezet: 

• Tijdens schoolweken tussen 15.30 - 15.45 uur en 16.30 - 

16.45 uur. 

Buiten de bovengenoemde tijdstippen wordt er niet afgeweken 

van de beroepskracht-kindratio. 

Brengen naar en ophalen van school 

De jongste kinderen worden door de pedagogisch medewerker 

in de klas gebracht. De overige kinderen gaan zelf naar de klas. 

Na schooltijd worden de jongste kinderen door de leerkracht 

naar de BSO gebracht of opgehaald uit de klas door een 

pedagogisch medewerker. De oudere kinderen gaan zelf vanuit 

de klas naar de afgesproken plaats. 

 


