De eerste kennismaking met
de buitenschoolse opvang.
Waar moet je op letten?

Je zoekt opvang voor je kind na schooltijd. Dus heb je een afspraak gemaakt voor een
rondleiding bij de buitenschoolse opvang. Hoe beslis je of dit de juiste plek is voor je
kind? Een checklist.
Onderweg naar de locatie…
□□ Hoe is de ligging? Aan de rand van stad of
dorp, of middenin het centrum? Hoeveel tijd
kost het je om je kind straks te brengen en te
halen?
□□ Is er voldoende parkeerruimte of ruimte
voor je fiets?

Als je binnenkomt…
□□ Wat is je eerste indruk? Wat valt je op?
Hoe is de sfeer, hoe voelt het? Hoe is de
ontvangst?
□□ Wat vind je van de pedagogisch
medewerkers? Hoe gaan zij met de
kinderen om? Zijn er vaste medewerkers op
de groepen?
□□ Hoe zien de groepsruimtes eruit? Soms
heeft de bso een eigen pand. Soms is de
bso gevestigd in een schoolgebouw. Zijn
er verschillende ruimtes ingericht voor de
diverse leeftijdsgroepen?
Is er een knusse zithoek, is er ruimte om te
chillen en voldoende uitdaging voor de
oudere kinderen? Heeft de bso ook een
gymzaal of theaterzaal?

□□ Hoe groot zijn de groepen? Hoeveel
kinderen zitten er in een groep? En zijn het
groepen met kinderen van dezelfde leeftijd
of gemengde groepen?
□□ Wat vind je van de tuin? Is er een veilige,
rustige speelplek voor de jongste kinderen
en voldoende uitdaging voor de oudere
kinderen? Is er ruimte om te voetballen, te
klimmen en te klauteren?

Wat is er te doen?
□□ Hoe ziet een dag op de bso eruit? Zijn er
vaste tijden voor eten en spelen? Wat
gebeurt er direct na schooltijd? Is er oor en
oog voor je kind na een drukke schooldag?
□□ Als je kind voor het eerst komt, hoe
verloopt dat dan? Hoe laat de bso je kind
wennen aan de groep en de pedagogisch
medewerkers? En op welke manier zou jij
het willen?
□□ Wat voor speelgoed en spelmateriaal is er?
En hoe zijn de ruimtes ingericht? Wat is er
te doen voor de jongsten en wat voor de
oudere kinderen?
□□ Zijn er activiteiten die de ontwikkeling van
je kind stimuleren? Bijvoorbeeld dans- of
theaterworkshops, koken, groente kweken in
de moestuin …

□□ Is er een speciaal vakantieprogramma?
En wat gebeurt er dan? Zijn er uitstapjes,
is er een sportprogramma, werkt de bso
tijdens vakanties samen met andere
Smallsteps-locaties?
□□ En hoe zit het met eten en drinken?
Wat eten de kinderen, zijn er ook warme
maaltijden? En hoe gaat de kinderopvang
om met kinderen die iets niet lekker vinden?
Of kinderen met een dieet?

Hoe verloopt de communicatie?
□□ Als je je kind brengt en haalt, hoe gaat dan
de overdracht? Bedenk van tevoren hoe jij
dit zou willen.
□□ Is er een nieuwsbrief? En wat staat er in die
nieuwsbrief?
□□ Zijn er ouderavonden? Wat zijn de thema’s
tijdens zo’n ouderavond?
Zijn er oudergesprekken die gaan over de
ontwikkeling van jouw kind? Hoe vaak kun
je zo’n gesprek verwachten en wat zou jij
willen bespreken?
□□ Is er inspraak mogelijk door de kinderen,
bijvoorbeeld als het gaat om activiteiten en
spelmateriaal?
□□ Hoe zorgen de pedagogisch medewerkers
voor positief gedrag op de groep? Wat
gebeurt er bij onenigheid in de bouwhoek
of als een kind niet luistert? Past dit bij jouw
manier van opvoeden
□□ Wat is de rol van de oudercommissie?
Welke taken heeft de oudercommissie
en wat kun je van deze commissie
verwachten?

En dan nog wat praktische zaken...
□□ Is er een wachtlijst op deze locatie, of kan
je kind er meteen terecht?
□□ Sluiten de openingstijden aan bij jouw
werkritme? Hoe gaat het als je in de file
staat en je kind niet tijdig op kunt halen? Is
flexibele opvang ook mogelijk? En kun je
dagen ruilen?
□□ Is er ook voorschoolse opvang en
tussenschoolse opvang? En hoe werkt dit
met brengen en halen? Moet je kind zelf
lunch meenemen of regelt de locatie dat?
□□ Hoe halen de pedagogisch medewerkers
de kinderen van school? Lopend, met
de fiets, de stint of een taxibusje? Mogen
oudere kinderen alleen komen?
□□ Wat voor opvang-pakketten zijn er?
Soms willen ouders alleen opvang tijdens
schoolweken en niet tijdens de vakanties.
Of andersom. Hoe is dat op deze bso
geregeld?
□□ Wat zijn de kosten voor kinderopvang?
En hoe zit het met tegemoetkoming in de
kosten vanuit de Belastingdienst?

