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Visie
Bij onze buitenschoolse opvang vinden wij het belangrijk een sfeer te 
scheppen, waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen. De sfeer 
sluit aan bij de ervaringswereld en behoefte van het kind. Wij nemen 
de kinderen serieus en respecteren ze in hun mogelijkheden, behoef-
ten, gevoelens, interesses en ervaringen. Wij spreken het kind aan op 
zijn gedrag. Er wordt geen oordeel gegeven over de persoon. Een kind 
krijgt waardering en aanmoediging en wordt gestimuleerd om zelfstan-
dig zijn mogelijkheden te ontdekken en moeilijkheden te overwinnen. 
Wij leren kinderen rekening te houden met anderen en respect te heb-
ben voor elkaar, naar elkaar te luisteren en samen te werken. Kinderen 
kunnen binnen school en opvang hun sociale vaardigheden ontwikkelen. 

Pedagogische uitgangspunten
Onze visie is vertaald in de volgende vier pedagogische uitgangspunten; 
1. Het bieden van (emotionele) veiligheid 
2. Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke 

competentie 
3. Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale compe-

tentie 
4. Waarden en normen, cultuur

Het pedagogisch beleid bevat deze vier pedagogische uitgangspunten, 
omdat deze vermeld staan in de Wet Beleidsregels kwaliteit kinderop-
vang. Op deze punten wordt de opvang ook getoetst door de GGD in 
opdracht van de gemeente. De pedagogische uitgangspunten worden 
uitgewerkt in vijf pedagogische middelen: 

1. Leiding-kind 
2. Binnen-buitenruimte 
3. De groep 
4. Activiteiten 
5. Spelmateriaal

In ons pedagogisch beleid leest u hoe de pedagogische uitgangspunten 
zijn uitgewerkt met behulp van de 5 pedagogische middelen. U vindt 
het pedagogisch beleidsplan op de website en in de KidsKonnect app.

Inhoudsopgave Visie en uitgangspunten1
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Openingstijden
BSO de Otter is het gehele jaar geopend met uitzondering van:
• De 3e en 4e week van de zomervakantie
• De week tussen Kerst en oud & nieuw
• Alle officiële feestdagen
• Goede vrijdag
• Studiedag op 14-04-22

Visie en uitgangspunten Praktische informatie2

Opvang Dagen  Tijden

Voorschoolse opvang tijdens schoolweken Maandag t/m vrijdag 07.30 – 08.30 uur

Naschoolse opvang tijdens schoolweken Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 14.30 – 18.30 uur
  Woensdag 12.30 – 18.30 uur

Vakantieopvang Maandag t/m vrijdag 08.00 – 18.00 uur

Studiedagen Maandag t/m vrijdag 07.30 - 18.30 uur

Tarieven
Op Otterkolken kunt u verschillende vormen van opvang afne-
men: voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieop-
vang. Daarvoor gelden verschillende tarieven. Op onze website 
vindt u een actueel overzicht met onze tarieven: 
www.otterkolken.tabijn.nl/bso-de-otter/opvangkosten/.

Inschrijven
U kunt uw kind inschrijven voor voor- en naschoolse opvang 
met behulp van het aanmeldformulier op onze website: 
www.otterkolken.tabijn.nl/bso-de-otter/aanmelden/. 

KidsKonnect
Via de KidsKonnect ouder-app blijft u op de hoogte van de 
gebeurtenissen van uw kind bij de opvang. U vindt er foto’s 
en berichten.  In de app heeft u inzicht in de agenda, kunt u 
extra dagen aanvragen, dagen ruilen, afwezigheid doorgeven 
en toestemmingen instellen. Daarnaast vindt u er nieuws van 
Tabijn. 

Contact
• Heeft u vragen over plaatsing, planning en opvangdagen? 

Dan kunt u mailen naar planning.opvang@tabijn.nl. Of neem 
telefonisch contact op via 0251-727284.

• Voor contact met opvanglocatie De Otter kunt u bellen met: 
06-42126050 of mailen naar k.p.steggink@tabijn.nl.
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 Dagprogramma 
Voorschoolse opvang (Otterhonk)
07:30 uur Kinderen worden door de ouders naar de BSO-ruimte gebracht. 
 Jassen en tassen aan de kapstok, kinderen mogen gaan spelen.
08:20 uur De kinderen worden door de groepsleiding naar de groep gebracht met hun jas en tas.

Naschoolse opvang maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdag (14:30 uur tot 18:30 uur)
14:30 uur Vrij spel.
15:30 uur De kinderen krijgen fruit en limonade.
16:30 uur Kinderen krijgen een koekje en water. Dit wordt met elkaar aan tafel gegeten.
18:00 uur Kinderen krijgen een rijstwafel of een cracker.

Naschoolse opvang woensdag (12:30 uur tot 18:30 uur)
12:30 uur De kinderen gaan aan tafel zitten en eten hun broodje op dat ze zelf hebben meegebracht.
15:00 uur De kinderen krijgen limonade en fruit aan tafel.
16:30 uur Kinderen krijgen een koekje en water. Dit wordt met elkaar aan tafel gegeten. 
18:00 uur Kinderen krijgen een rijstwafel of een cracker.

Vakantie- en studiedagen (08:00 uur tot 18:00 uur)
10:00 uur De kinderen krijgen limonade en eten een koek.
12:30 uur De kinderen eten met elkaar het zelf gesmeerde broodje.
15:00 uur We drinken gezamenlijk iets en eten fruit en luisteren naar elkaar als we iets vertellen.
16:30 uur Kinderen krijgen een koekje en water. Dit wordt met elkaar aan tafel gegeten.
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Wie werken er bij de opvang?

De stem van de ouders
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Team opvang Werkdagen

Kitty Steggink (coördinator) ma-di-do-vr
Nora Mol ma-do-vr
Cordi van der Aar ma-di-wo-do-vr
Nicole Kooistra ma-di
Karin Brakenhoff di-do
Lindsay Dekker ma-di-do-vr
Sanne Beljaars ma-di-wo
Moniek Beentjes ma-do-vr
Macy Grootjen ma-di-do-vr
Jennifer Boscher wo-do-vr
Bram Metselaar ma-di-wo-do-vr
Brenda Schoenmaker ma-di-do
Daan Molenkamp di

Oudercommissie 
De stem van de ouders is op de buitenschoolse opvang geor-
ganiseerd in de oudercommissie. Deze groep betrokken ouders 
komt 3-4 keer per jaar bij elkaar en organiseert 2x per jaar een 
informele bijeenkomst voor alle ouders. De oudercommissie be-
staat uit Marjolijn Schuurs, Esther Noordermeer-Werdekker en 
Sylvia Carpentier. 

Wat doet de oudercommissie? 
• Tevredenheidsonderzoek afnemen; 
• Geven van gevraagd en ongevraagd advies;
• Fungeren als klankbord voor opvangteam; 
• Organiseren van een feest voor de kinderen en/of ouders; 
• Vinger aan de pols houden bij nieuwe ontwikkelingen; 
• Invullen van de jaarlijkse vragenlijst voor de GGD. 

Landelijk Register Kinderopvang
BSO De Otter staat ingeschreven in het Landelijk register Kin-
deropvang. Daarvoor moet de opvang voldoen aan voorwaar-
den. Deze worden gecontroleerd door een toezichthouder van 
de GGD, in opdracht van de gemeente Heemskerk. Op de web-
site van het Landelijk Register Kinderopvang kunt u zien dat BSO 
De Otter staat ingeschreven met registratienummer 149676505. 
U kunt de inspectierapporten bekijken via onze website.

Geschillencommissie Kinderopvang
De Geschillencommissie Kinderopvang behandelt klachten 
van consumenten tegen ondernemers in de kinderopvang over 
dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang 
(kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra. Afgelopen schooljaar 
zijn er geen klachten binnen gekomen over opvang.
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