
 

 

 

 

Algemene informatie over BSO De Hummeltjeshoeve  

 

Basisgroepen: 

De BSO bestaat uit maximaal 30 kinderen per dag. 

 

Er zijn echter 2 basisgroepen, kinderen van 4 t/m 8 jaar en kinderen van 4 t/m 13 jaar.  

- Basisgroep 1 (4 t/m 8 jarige) bestaat uit maximaal 10 kinderen, Wanneer er meer 

dan 10 kinderen zijn schuift normaliter het oudste kind door naar basisgroep 2 tenzij 

wij zien dat het kind sociaal/ emotioneel er nog niet aan toe is. We zullen hiervoor 

ons observatie formulier gebruiken die de sociale en emotionele ontwikkeling in kaart 

brengt.  

- Basisgroep 2 (4 t/m 13 jarige) bestaat uit maximaal 20 kinderen.  

 

Op de dagen dat er 10 kinderen zijn of minder, zitten alle kinderen op één 

basisgroep, dit wordt schriftelijk gevraagd aan ouders. 

 

Zowel bij de pedagogisch medewerker als bij de kinderen is duidelijk wie wanneer 

op welke basisgroep aanwezig is.  

 

Elke groep heeft een vaste plek.  

- Basisgroep 1 is dat de speelruimte 

- Basisgroep 2 is dat de keuken 

- Basisgroep 2 is dat de crearuimte indien nodig 

Deze wordt alleen gebruikt wanneer basisgroep 2 meer dan 10 kinderen heeft. We 

kiezen hiervoor omdat dit meer rust geeft in een basisgroep, elke ruimte/tafel heeft 

dan 1 pedagogisch medewerker  

 

Op vaste tijden voor eten en drinken komen deze basisgroepen bij elkaar. Dit geeft 

voor de kinderen een rustmoment en voor de pedagogisch medewerker overzicht 

en gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met de kinderen, en om 

belangrijke algemene dingen aan de kinderen te melden.  

 

Er zijn vaste medewerkers op de basisgroepen aanwezig. Dit zijn niet elke keer 

dezelfde leidsters maar bij de kinderen is op het moment dat ze binnen komen bij de 

BSO duidelijk wie er op dat moment is op de groep waar ze verblijven. In de hal 

hangt een overzicht die de kinderen kunnen zien.  

 

Per 10 kinderen van de BSO zal er 1 pedagogisch medewerker werkzaam zijn. Als er 

op een dag meer dan 20 kinderen zijn, zullen er 3 pedagogisch op de groep 

werkzaam zijn. 

 

 

 

  



 

 

 

Vervoer  

De kinderen worden ‘s Ochtens naar school 

gebracht. De pedagogische medewerker 

brengt de kinderen van groep 1 en 2 naar 

binnen. De kinderen van groep 3 t/m 8 

gaan zelf naar binnen of blijven onder 

toezicht van een meester of juffrouw op het 

plein spelen. Na schooltijd staat de 

pedagogisch medewerker zichtbaar op het 

plein of bij het hek om de kinderen op te 

halen.  

 

 

Op dit moment brengen en halen we kinderen naar de scholen 

We brengen de kinderen naar de volgende scholen:  

• OBS de Rietput Heukelum  

• CBS de Wegwijzer Heukelum  

• OBS de Zandheuvel Asperen  

• CBS de Open poort Asperen 

• CBS de Julianaschool Leerdam 

 

 

We halen de kinderen op van de volgende scholen:  

• OBS de Rietput Heukelum  

• CBS de Wegwijzer Heukelum  

• OBS de Zandheuvel Asperen  

• CBS de Open poort Asperen  

• CBS de Hoeksteen Spijk  

• CBS de Julianaschool Leerdam  

• OBS de Sterrekijker in Kedichem 

In overleg is ophalen van andere scholen ook mogelijk 

 


