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Doel van het beleidsplan:  Handleiding en naslagwerk voor directie en medewerkers om 
kwalitatief hoogwaardige en verantwoorde kinderopvang te kunnen 

bieden aan de deelnemende kinderen. 
Dit plan is openbaar en ligt altijd ter inzage voor ouders. 
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1.Inleiding 

Bij onze buitenschoolse opvang spelen wij graag met de kinderen buiten. We zijn 
dan ook blij met onze nieuwe tuin en onze speeltoestellen. Buitenspelen is gezond 
en leuk voor de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen veilig buiten 
kunnen spelen en ontdekken bij de onze BSO. De speelmaterialen zijn van sterk 
materiaal en ze worden regelmatig gecontroleerd op gebreken. Bij gebreken worden 
ze daar waar mogelijk gerepareerd en anders vervangen. 
Sinds kort werken met het activiteitenprogramma “DoenKids” hierdoor zijn wij in staat 
in korte tijd om leuke buitenactiviteit te organiseren met de kinderen. 
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2. Buitenspeelplaats 

De buitenspeelplaats is voorzien van een hekwerk met een poort die goed sluitbaar 
is. De poorten zijn tijdens het buitenspelen open omdat de tuin grenst aan de entree 
van de BSO. De poort die grenst aan het parkeerterrein aan de voorzijde van het 
gebouw, daarom is er altijd een pedagogisch medewerkster buiten aanwezig. 
Wanneer kinderen een zelfstandigheidscontract hebben dan mogen zij ook zonder 
toezicht van de pedagogisch medewerksters buiten spelen. Aan de achterzijde van 
het BSO terrein ligt het grote veld, hier kunnen de oudere kinderen balspellen doen 
en wij doen hier spelletjes met de kinderen. 
 
3. Speeltoestellen en buitenspeelgoed 

Op de speelplaats staat een trampoline, hier zit een net erom heen om de veiligheid 
van valgevaar zoveel mogelijk te beperken. Ook beschikken we nu over een zandbak 
en een tipitent. Het zand van de zandbak word ieder jaar ververst in de maand april. 
Er staat een picknick tafel naast het hek van de speelplaats. Wanneer het lekker 
weer is kunnen hier ook allerlei activiteiten knutselactiviteiten aan worden gedaan. 
Wij hebben veel spel en sport materialen. Denk hierbij aan badmintonrackets, diverse 
ballen, skeelers enz. De kinderen met een zelfstandigheidscontract mogen met 
bescherming zelfstandig op de stoep en aan de voorzijde van de BSO skeeleren. De 
kinderen zonder zelfstandigheidscontract mogen dit alleen onder begeleiding. 
 
4. Wandelen met de bso kinderen 

Wanneer er buiten op het grote veld gespeeld wordt of een speurtocht gelopen wordt 
mag er 1 leidster  met 10 kinderen weg. De kinderen lopen dan wel twee aan twee, 
de leidster loopt zelf achteraan om het overzicht te bewaren. Wanneer onze 
pedagogisch medewerkers met de hele groep gaan wandelen loopt er één vooraan 
en de andere achteraan. 
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