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Locatiewijzer SKSG Maatjes 

SKSG Maatjes is te vinden in de wijk Oosterpoort. Een muzikale wijk waar je onder andere het 

conservatorium vindt en cultuurcentrum de Oosterpoort. Bij SKSG Roezemoes willen we de kinderen een 

warme en huiselijke sfeer bieden waar zij zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Waar zij kunnen doen 

wat zij het liefste doen en waar zij begeleid worden op weg naar de ontwikkeling tot het mens dat zij willen 

zijn. Wij geven bijzondere aandacht aan muziek. Zo is er in de speciaal ingerichte peutertuin een mooie 

muziekmuur zodat de kinderen ook buiten een eigen plek hebben om te kunnen spelen en ontdekken. Ook 

zijn onze pedagogisch medewerkers geschoold in het aanbieden van muzikale activiteiten. De groep is 

ingericht met verschillende speelleerhoeken, hier kunnen de peuters veilig hun gang gaan en vinden ze het 

speelgoed op hun eigen hoogte.  

De peutergroep bevindt zich in een Integraal kind centrum (IKC) waar wij nauw samenwerken met BSO 

Roezemoes en de Borgmanschool waarmee wij het gebouw delen. Bij speciale gelegenheden en tijdens het 

buitenspelen gaan wij op bezoek bij de kleuterklassen. De kinderen kunnen zo de sfeer van school alvast 

proeven en raken er vertrouwd.  

Door het werken met Voor- en vroegschoolse Educatieprogramma Startblokken krijgen de kinderen de kans 

om spelend te leren en worden alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. (Voor meer informatie zie 

paragraaf 3.2 in de algemene informatie). 

Aansluiten bij de ontwikkeling van jonge kinderen is een belangrijk uitgangspunt van dit programma. 

Activiteiten worden aangeboden vanuit de thema’s die aansluiten bij Startblokken, maar vaak zullen de 

activiteiten uit de kinderen zelf komen of wordt er een creatieve activiteit gepland die los staat van het 

thema. Deze manier van werken sluit aan bij  de visie van Ontwikkelingsgericht Onderwijs van waaruit de 

Borgmanschool werkt. 

Het gaat bij SKSG Roezemoes vooral om het hebben van plezier. Op SKSG Roezemoes willen we dat de 

kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Daarom doen wij ons 

best om een huiselijke sfeer te creëren. Daarnaast willen we de kinderen voldoende uitdaging bieden. Elk 

kind wordt geplaatst in een stamgroep en krijgt een vaste mentor. Dit geldt ook voor kinderen, die op 

wisselende dagen (flexibel) opgevangen worden. De stamgroep fungeert als “thuisbasis” voor het kind: een 

veilige haven van waaruit het kind de wereld kan ontdekken en verkennen.  

SKSG Roezemoes kenmerkt zich door:  

➢ Bijzondere aandacht voor muziek door geschoolde pedagogisch medewerkers  

➢ Vertrouwde en ontspannen sfeer  

➢ Speelleerhoeken en peutertuin.  

➢ Educatief programma Startblokken  

 

De groep  

De peutergroep is voor peuters van 2-4 jaar die hele dagen gebruik maken van onze kinderopvang en voor 

peuters die alleen voor de speelleeruren (peuterspeelzaal) bij ons op de opvang komen. Binnen ons 

dagprogramma krijgen zij deze uren aangeboden van 8.30-12.30 uur. In de middag na schooltijd om 14.00 

uur vangen we in deze groep ook de jongste BSO kinderen op. Op de groep is ruimte voor maximaal 16 

kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar.  
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Een vast dagritme 

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

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

actief te zijn en weer te ontspannen. Het spreekt voor zich dat we rekening houden met de individuele 

behoefte van kinderen, immers wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de autonomie van het 

kind.  

Ons dagritme ziet er als volgt uit: 

Rond 9.30 uur gaan we met de kinderen fruit of een cracker eten en (vruchten)thee of water drinken. Tot 

de broodmaaltijd is er tijd voor allerlei activiteiten, zoals verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten van 

Startblokken of Piramide en het vrije spel.   

Rond 11.30 uur eten we met de kinderen een broodmaaltijd en krijgen de kinderen (karne)melk. Na de 

lunch gaan de meeste kinderen een dutje doen. Uiteraard gaan kinderen, die eerder willen slapen,  eerder 

naar bed. Ook dit wordt afgestemd op de individuele behoefte van het kind. Voor de kinderen die wakker 

blijven is er tijd voor allerlei activiteiten en het vrije spel.   

Rond 15.00 a 15.30 uur krijgen de kinderen weer iets te drinken en te eten. Daarna is er weer tijd voor 

allerlei activiteiten, zoals verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten van Startblokken of Piramide of 

het vrije spel. 

Rond 17.00 krijgen de kinderen eventueel nog iets te eten en te drinken aangeboden. 

Een dagritme biedt kinderen regelmaat en een vertrouwd gevoel. Ook leren ze op deze manier ‘wat tijd is’. 

De kinderen ervaren bijvoorbeeld dat zij, na het broodje eten of na een versnapering aan het eind van de 

middag, weer worden opgehaald. Tevens zien we deze vaste momenten als een rustmoment voor de 

kinderen. Even bijkletsen met elkaar, maar ook leren naar elkaar te luisteren en op elkaar te wachten. Het 

is zeer wenselijk dat deze momenten niet verstoord worden. 

Bij kinderen die een luier dragen wordt regelmatig gecontroleerd of ze aan een verschoning toe zijn. Dit 

gebeurt op vaste tijden maar ook  tussendoor. Als een kind vieze kleren heeft door bijvoorbeeld een 

"ongelukje" wordt het kind natuurlijk direct verschoond. We vragen ouders daarom reservekleding voor hun 

kind mee te nemen. In geval van nood hebben we op het kindercentrum altijd wat kleding op voorraad. 

Wij werken kindercentrum-breed en vangen de kinderen in maximaal twee stamgroepen op 

Kinderen zijn nieuwsgierig en ondernemend en willen soms graag op een andere stamgroep spelen. Op 

sommige momenten van de dag kunnen de deuren van sommige groepen “letterlijk” openstaan en kunnen 

de kinderen die dat leuk vinden een tijdje op een andere groep spelen. Sommige peuters vragen of ze op 

een andere groep mogen spelen, bijvoorbeeld omdat er een vriendje op deze groep zit, er ander speelgoed 

is of er een spannende activiteit plaatsvindt. De kinderen kunnen, wanneer zij dit aangeven, altijd weer 

terug naar hun eigen groep. Soms verlaten kinderen de groep i.v.m. kindercentrum-brede activiteiten zoals 

bijvoorbeeld een activiteit rond 5 december.  Ook bij bovenstaande activiteiten houden wij ons aan de 

wettelijk regels m.b.t. beroepskracht -kind ratio. 

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

één andere stamgroep. Voor de opvang in deze tweede stamgroep vragen wij altijd schriftelijke 
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toestemming van de ouders. Dit wordt geregeld via het toestemmingformulier “Opvang in een 2e 

stamgroep”. 

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 het wettelijk vastgestelde beroepskracht- kind ratio (BKR), hetgeen betekent dat één 

pedagogisch medewerker aanwezig is voor 8 kinderen van 2 t/m 4 jaar.  

Op de groepen werken 2 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. 

Het kan voorkomen dat een medewerker volgens de BKR alleen op de locatie aanwezig mag zijn. In dat 

geval is er altijd een achterwacht bereikbaar die binnen 15 minuten ter plaatste kan zijn bij een calamiteit.  

Bij een activiteit buiten de stamgroep, zoals uitstapjes en activiteiten in de omgeving en op andere locaties, 

zal er altijd een vaste medewerker meegaan met de kinderen. De maximale omvang van de stamgroep 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. 

De drie uurs regeling 

Tijdens een hele dag opvang 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. Daarbuiten voldoen we aan de BKR. 

Vier-ogen-principe  

Bij SKSG Maatjes is de opvang op zodanige wijze georganiseerd, dat de beroepskracht of de beroepskracht 

in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een 

andere volwassene. De verschoonunit staat in een open ruimte. De wc's zijn zichtbaar voor andere 

volwassenen. De slaap- en rustruimte is boven op de vide. Wanneer de kinderen aan het rusten en slapen 

zijn is er een pedagogisch medewerker op de groep aanwezig en heeft zicht op de toegang naar de vide. 

Wanneer het voorkomt dat een pedagogisch medewerker alleen op de groep werkt, zal de Manager 

Kindcentrum of een collega van het servicecentrum in het kantoor, voorzien van ramen, werkzaam zijn. 

Tijdens haal- en brengtijden, ’s ochtends tot 9 uur en ’s middags na 17 uur, zijn de ouders die binnen lopen 

onze vier ogen en oren. Daarnaast lopen we zelf regelmatig onverwachts bij elkaar binnen op de groep. 

Ruilen en extra dagen 

Wanneer kinderen op een andere dag dan de vaste 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 toestemming van ouders 

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

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 het KDV of BSO wilt vieren. Wij maken er samen 

met uw kind een feestelijke dag van. 
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Bereikbaarheid  

Geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur  

SKSG Roezemoes  

Oliemulderstraat 51 

9724 JD GRONINGEN 

roezemoes.maatjes@sksg.nl 

050- 5890330  

 

Manager Kindcentrum 

Mandy Wienk  

m.wienk@sksg.nl  

Werkdag: vrijdag  

Ma t/m vr bereikbaar op 06-30725293  

 

Servicecentrum  

Heresingel 10  

9711 ES GRONINGEN  

Klantenservice: 050- 3171390  

Algemeen: 050- 3137727  
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