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Locatiewijzer BSO Decibel 

 

Vertrouwde en ontspannen sfeer - doorgaande ontwikkelingslijn - rijke leer- en leefomgeving 

 

Uitdaging en spanning zijn belangrijk voor kinderen, mits binnen de grenzen van veiligheid en vertrouwen. 

Wij nodigen kinderen uit om bij SKSG Decibel op verkenning te gaan, zodat zij op zichzelf leren vertrouwen 

en zich daardoor verder kunnen ontwikkelen. We zijn gevestigd in een speeltuingebouw in de wijk 

Oosterpoort. 

Binnen onze uitdagende buitenruimte met grote speeltuin, voetbalveld en tennisbaan zijn er veel 

mogelijkheden voor sport- en spelactiviteiten. 

Onze multifunctionele binnenruimte biedt kinderen tal van mogelijkheden om te kunnen leren en 

ontspannen. Zo is er een theaterzaal met podium waar kinderen hun toneeltalent kunnen ontwikkelen, een 

relaxruimte, een computerruimte en een ruime keuken waar gekookt kan worden. 

We vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen talenten herkennen en ontwikkelen. Wij sluiten daarom 

aan bij de theorie van Meervoudige Intelligentie waarin talenten worden onderverdeeld in intelligenties. 

Er is oog voor en ruimte om deze talenten te ontwikkelen door kinderen een breed aanbod aan activiteiten 

te bieden. De activiteiten zijn veelal in samenspraak met de kinderen bedacht. 

Er is een samenwerking met verschillende organisaties in de buurt; SKSG Roezemoes, peuterspeelzaal 

SKSG Maatjes, De Borgmanschool, buurtcentrum Poortershoes, Speeltuinvereniging Oosterpoort en het WIJ 

team. 

Met de Borgmanschool, BSO Roezemoes en peuterspeelzaal Maatjes in het bijzonder hebben we een 

nauwe samenwerking en geven we vorm aan een Integraal Kind Centrum. Hierbinnen werken we aan voor 

kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn. Informatie over behoeften en ontwikkeling van kinderen wordt 

overgedragen en gevolgd. We zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Voor kinderen betekent dit een 

vertrouwde omgeving waarin de kans versterkt wordt dat al hun talenten worden aangesproken en dat zij 

zich positief en volwaardig kunnen ontwikkelen. 

 

De groepen 

SKSG Decibel biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Er zijn 2 groepen, de Grote Zaal 

en de Kleine zaal. In de Kleine Zaal worden maximaal 30 kinderen opgevangen. In de Grote Zaal maximaal 

10. 

 

Bij de start van de middag worden kinderen opgevangen in de eigen basisgroep. Alle kinderen hebben een 

vaste mentor waarbij zij aan de tafelgroep zitten. Dit is altijd in de vaste basisgroep van het kind. Op de 

groepen hangt een overzicht welke kinderen bij welke mentor aan tafel zitten. Ouders kunnen dit ook zien 

in de SKSG app. 

Een veilig en vertrouwd gevoel wordt opgeroepen door een vast ritme. Er is een afwisseling van actie en 

rustmomenten. Het dagritme wordt bepaald door de behoefte die de kinderen hebben aan eten, actief te 

zijn en weer te ontspannen. De pedagogisch medewerkers reageren op de dynamiek van de groep. 

Hierdoor zal er soms van de tijden worden afgeweken. Het globale dagritme komt in grote lijnen overeen.  

Na het gezamenlijk eet- en drinkmoment krijgen de kinderen de vrijheid om buiten de eigen basisgroep aan 

activiteiten mee te doen of om vriendjes op te zoeken in een andere basisgroep. De kinderen kunnen, 

wanneer zij dit aangeven, altijd weer terug naar hun eigen groep. Door het aantal aanwezige kinderen en 

de groepssamenstelling kunnen er op verschillende dagen verschillende basisgroepen gevormd worden. 
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In vakanties, op margedagen en op andere dagen kan het voorkomen dat de kinderen op onze andere 

locatie, BSO Roezemoes aan de Oliemulderstraat 51 worden opgevangen. De vertrouwde pedagogisch 

medewerkers zullen mee gaan naar deze locatie. Hierover sturen wij altijd van tevoren een bericht. 

 

Opvang voor kinderen van 3 t/m 6 jaar is bij SKSG Roezemoes aan de Oliemulderstraat 51. 

 

Openingstijden kindercentrum 

Bij de buitenschoolse opvang van SKSG Decibel worden kinderen van de aangesloten school 

Borgmanschool Warmoesstraat en SBO Bekenkampschool door ons opgehaald en naar de buitenschoolse 

opvang gebracht. Sommige kinderen komen zelfstandig. 

 

De buitenschoolse opvang is geopend van 14.00 tot 18.00 uur. 

In schoolvakanties zijn wij geopend van 7.30 tot 18.00 uur 

Op margedagen zijn wij geopend van 8.30 tot 18.00 uur. 

 

Verlengde opvang van 18.00 tot 18.30 uur is mogelijk op alle school-, vakantie- en margedagen. 

Voorschoolse opvang van 7.30 tot 8.30 uur is mogelijk op alle school- en margedagen en vindt plaats bij 

BSO Roezemoes aan de Oliemulderstraat 51.  

 

Beroepskracht-kind ratio en vaste medewerkers 

Het aantal medewerkers dat op de groep werkt is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. We 

werken volgens de wettelijk vastgestelde beroepskracht- kind ratio (BKR), hetgeen betekent dat één 

pedagogisch medewerker aanwezig is voor: 

8 kinderen van 3 t/m 6 jaar (Juniorgroep) 

10 kinderen van 4 tot 7 jaar  

11 kinderen van 4 tot 13  jaar 

12 kinderen van 7 tot 13 jaar 

Op de groepen werken vaste medewerkers. Wanneer er bij ziekte of verlof een medewerker vervangen 

moet worden zal er eerst binnen het eigen team van medewerkers worden gekeken naar vervanging. Als dit 

niet mogelijk blijkt doen we een beroep op een medewerker van de flexpool die al bekend is op de locatie. 

Bij een activiteit buiten de basisgroep, zoals uitstapjes en activiteiten in de omgeving van de BSO en op 

andere locaties, zal er altijd een vaste medewerker meegaan met de kinderen. De maximale omvang van 

de basisgroep kan dan losgelaten worden. De beroepskracht -kind ratio blijft wel van kracht. 

Naast de vaste pedagogisch medewerkers kunnen er ook stagiaires aanwezig zijn. Deze worden altijd 

begeleid door een vaste medewerker van de locatie. 

Soms vangen wij kinderen gedurende een overeengekomen periode naast de eigen basisgroep ook op in 

één andere basisgroep. Voor de opvang in deze tweede stamgroep vragen wij altijd schriftelijke 

toestemming van de ouders. Dit wordt geregeld via het toestemmingformulier “Opvang in een 2e 

basisgroep”. 

Naast de vaste pedagogisch medewerkers kunnen er ook stagiaires aanwezig zijn. Deze worden begeleid 

door een vaste medewerker van de locatie. 
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Ruilen en extra dagen 

Wanneer kinderen op een andere dag dan de vaste BSO-dag komen (in geval van een extra dag of een 

ruildag) kan het voorkomen dat er geen plaats is in de eigen groep (en locatie). Met schriftelijke 

toestemming van ouders kunnen we kinderen dan opvangen in een andere groep dan de basisgroep. 

 

Drie uursregeling 

Tijdens een hele dag opvang in vakanties en op margedagen wijken wij  maximaal 3 uur af van de BKR.  Dit 

kan voorkomen aan het begin van de dag, tussen 7.30 uur en 8.30 uur, aan het einde van de dag, tussen 

17.00 uur en 18.00 uur. En tussen de middag van 12.30 en 13.30 uur. Op een reguliere BSO-middag 

wijken wij maximaal een half uur af van de BKR. Dat kan voorkomen tussen 17.30 en 18.00 uur. 

Daarbuiten voldoen we aan de BKR. 

 

Actieve BSO 

Onze BSO is een actieve BSO-locatie. De BSO werkt met een activiteitenkalender en gebruikt bij de 

activiteitenplanning de Meervoudige Intelligentie (voor meer informatie zie paragraaf 3.1 in de algemene 

informatie). Het te behandelen thema en de activiteiten die daaraan gekoppeld zijn staan op het bord in de 

groepsruimte. Aan het begin van de dag kunnen de kinderen zich inschrijven op deze activiteiten. 

 

Traktatiebeleid 

Wij bieden gezonde voeding aan. Ook tijdens het vieren van verjaardagen, geboorte, of feesten op de 

locatie willen we ons houden aan het voedingsbeleid. Daarom verzorgen wij zelf op de locatie de traktatie 

van uw kind(eren). Samen met de kinderen zullen we de traktatie voorbereiden waarna zij deze mogen 

uitdelen. Geeft u vooral aan wanneer u de verjaardag op de BSO wilt vieren. Wij maken er samen met uw 

kind een feestelijke dag van. 

 

Bereikbaarheid Locatie 

SKSG Decibel 

Meeuwerderweg 159 

9724 ES Groningen 

06 - 49 49 37 78 

E: decibel@sksg.nl 

 

Locatiemanager 

Mandy Wienk 

Warmoesstraat 18 

9724 JL Groningen 

T: 06-36559239/ 06-30725293 

E: m.wienk@sksg.nl 

 

Service centrum 

SKSG Service Centrum 

Heresingel 10 

9711 ES Groningen 

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur 

T: 050-3137727 

E: klantadvies@sksg.nl  
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