
  

 

Locatiewijzer van SKSG BSO Ranonkel 
Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor KDV en PSZ 

ouders. 

 

Inleiding  

Kindercentrum SKSG Ranonkel biedt kinderdagopvang voor 0 tot 4 jaar, peuterspeelzaal voor 2 tot 4 jaar 

en 2 groepen voor buitenschoolse opvang voor 4 tot 12 jaar.  

SKSG Ranonkel is gevestigd in de Vensterschool Hoogkerk. Wij streven naar een doorgaande leerlijn tussen 

de BSO van SKSG Ranonkel en OBS de Ploeg. 

Bij SKSG Ranonkel staat de ontwikkeling van kinderen centraal. We benaderen alle kinderen als individuen 

en zien kinderen als competent en krachtig.  

Deze visie is niet alleen terug te zien in onze houding naar kinderen toe, maar ook bij de inrichting.  

 

De groepen van de buitenschoolse opvang nodigen de kinderen uit om individueel of in kleine groepjes te 

gaan spelen. De BSO beschikt over verschillende activiteitenruimten die ingericht zijn volgens de domeinen 

en principes van meervoudige intelligentie (H. Gardner). De kinderen kunnen na een gezamenlijk 

groepsmoment kiezen, waar en waarmee zij willen spelen. Er is een dagelijks activiteitenaanbod dat tot 

stand komt in samenspraak met de kinderen. Daarnaast bevorderen we de sociale vaardigheden van de 

kinderen door hen in kleinere groepjes samen te laten werken aan thema’s en projecten. Er worden 

structureel activiteiten aangeboden op de gebieden: sport en voeding, kunst en muziek en techniek en 

natuur. 

  

De ontwikkeling van een positief zelfbeeld en een sterk gevoel van eigenwaarde stimuleren wij door 

kinderen zelfstandig te laten handelen en hen invloed te geven op het gebeuren om hen heen.  

Daarnaast zorgen we voor voorspelbaarheid en een veilige omgeving. 

 

Momenteel zijn we met OBS de Ploeg in gesprek, hoe wij het binnen- en buitenschoolse leren op elkaar 

kunnen afstemmen en kunnen verbinden. 

 

De groepen 

De buitenschoolse opvang heeft twee stamgroepen.  

• Paradijsvogel is voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Er is één pedagogisch medewerker aanwezig per 10 

kinderen 

• Albatros is voor kinderen van 7 tot 13 jaar. Er is één pedagogisch medewerker aanwezig per 12 

kinderen. 

Deze groepen bestaan maximaal uit 20 kinderen. 

 

Gedurende de schoolweken wijken we niet af van de beroepskracht-kind-ratio. Tijdens de schoolvakanties 

zijn wij de hele dag geopend en dan wijken wij maximaal 3 uur af van de beroepskracht-kind-ratio. In de 



 
 

28 februari 2019 

ochtend van 8:00 tot 9:00 uur, tijdens de middagpauze van 13:15 tot 14:15 uur en in de namiddag tussen 

17:00 en 18:00 uur.  

 

Wij werken kindercentrum breed en vangen de kinderen in maximaal twee 

basisgroepen op 

Kinderen zijn nieuwsgierig en ondernemend en willen soms graag op een andere basisgroep 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 kinderen 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 of de locatie i.v.m. centrale BSO-activiteiten. 

Ook bij bovenstaande activiteiten houden wij ons aan de wettelijk regels m.b.t. beroepskracht -kind-ratio. 

Wanneer ouders structureel of incidenteel een ander dagdeel willen afnemen dan voorheen, kan het 

voorkomen dat er op dat moment op de vaste stamgroep van het kind geen plaats is, maar wel op een 

andere stamgroep. Wij hebben toestemming van de ouders nodig voor de opvang in een 2e basisgroep. Dit 

wordt geregeld via het toestemmingformulier “Opvang in een 2e basisgroep”. Kinderen maken gedurende 

een week ten hoogste gebruik van twee basisgroepen. 

 

Wij hebben een vast dagritme 

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.  

 

BSO tijdens een reguliere schooldag 

Op de buitenschoolse opvang hebben we te maken met verschillende tijden waarop de kinderen vrij zijn 

van school. De meeste kinderen halen we op, sommigen komen zelfstandig. Als alle kinderen binnen zijn 

gaan we gezamenlijk iets drinken of eten. De kinderen kiezen daarna waar, met wie en waarmee zij gaan 

spelen. Dit kan binnen of buiten zijn. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan en 

ondersteunen de kinderen bij hun keuze en het samenspel met andere kinderen. Tussendoor wordt de 

kinderen fruit aangeboden en kunnen zij water of thee drinken naar behoefte. 

 

BSO tijdens een vakantie of margedag 

Tussen 7.30 uur en 9.00 uur arriveren alle kinderen. De kinderen worden gebracht of komen zelfstandig 

naar de BSO. Als alle kinderen binnen zijn, gaan we gezamenlijk iets drinken of eten en bespreken we met 

de kinderen wat we gaan doen.  

Rond 12.00 uur lunchen we met de kinderen. Tussen 12.30 uur en 13.00 uur worden de kinderen 

eventueel gehaald en gebracht. Na de lunch voortzetting van het ochtendprogramma Op schoolvrije 

middagen bespreken we tijdens de lunch met de kinderen wat zij die middag willen doen. De kinderen 

worden verschillende activiteiten aangeboden waaruit zij kunnen kiezen. Ook vrij spel binnen en buiten is 

mogelijk. 

Halverwege de middag en rond 17.00 uur krijgen de kinderen nog weer iets te eten en drinken 

aangeboden. Tussen 16.00 uur en 18.00 uur worden de kinderen gehaald. 
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De BSO is tijdens alle margedagen geopend. Deze worden ons door de scholen aan het begin van het 

schooljaar, meegedeeld. 

In de vakanties organiseren we vaak extra activiteiten zoals een uitstapje naar de kinderboerderij, de 

bioscoop, het blotevoeten pad etc. Daarom vragen wij ouders de kinderen voor 10.00 uur te brengen en na 

17.00 uur op te halen. Ook vragen wij uw medewerking bij het tijdig afmelden van de kinderen.  

 

Het buitenspelen 

SKSG BSO Ranonkel heeft samen met OBS de Ploeg het schoolplein ingericht met natuurlijke 

spelaanleidingen. Nog meer als binnen kunnen de kinderen buiten hun spel zelf bepalen en hun fantasie 

de volle loop laten. In de directe nabijheid zijn er diverse sportmogelijkheden (skaten, tennis en voetbal). 

Regelmatig zijn de BSO groepen te vinden bij de vlakbij gelegen Ruskenveense Plas, waar zij in de zomer 

kunnen zwemmen, vissen en met een rubberbootje varen.  

 

Voeding en traktaties 

SKSG heeft een voedingsbeleid dat afgeleid is van de aanbevelingen van het voedingscentrum voor de 

kinderopvang. Wij streven ernaar voeding te verstrekken die weinig suiker en zout bevat en de juiste balans 

in vetten, eiwitten en koolhydraten om kinderen optimaal te laten groeien.  

Verjaardagen en andere bijzondere gebeurtenissen in het leven van een kind vieren wij in de groep. Het 

kind krijgt aandacht en staat tijdens de viering in het middelpunt van de groep. Het kind gaat samen met 

de pedagogisch medewerker verzinnen wat het gaat trakteren. De pedagogisch medewerker verzorgt de 

traktatie, die tijdens de viering uitgedeeld wordt. Ouders hoeven dus geen traktatie van thuis mee te 

brengen. Hierdoor waarborgen we enerzijds dat de verstrekte voeding in het kindercentrum zo gezond 

mogelijk is en anderzijds dat de verjaardagen van alle kinderen volgens hetzelfde ritueel gevierd worden. 

De belevenis van het kind en het met elkaar in de groep staat hierbij voorop. 

 

Mentorschap 

Elk kind heeft een eigen mentor. Eén van de pedagogisch medewerkers van de groep is voor de ouders 

aanspreekpersoon wat betreft de ontwikkeling van het kind en bijzonderheden omtrent het kind. De mentor 

voert de observaties uit en houdt de oudergesprekken van zijn mentorkinderen. Ouders horen tijdens het 

kennismakingsgesprek wie de mentor van hun kind is. Ook is in het ouderportaal voor ouders altijd 

inzichtelijk, wie de mentor is. Kinderen van acht jaar en ouder weten ook wie hun mentor is en hebben ook 

invloed op wie hun mentor is. 

 

Ons aanbod 

Naast het reguliere aanbod van SKSG kent SKSG Ranonkel een flexibel aanbod dat aansluit bij de 

behoeften van onze ouders. Indien gewenst, is het mogelijk om de tijden van het KDV aan te laten sluiten 

aan de schooltijden van het oudere kind.  
 

Wij werken nauw samen met de basisscholen in Hoogkerk (CBS Anne Frank, OBS de Ploeg en de Rehobot). 

Daarnaast onderhouden wij contact met het Wij-team Hoogkerk en het bijhorende Centrum voor Jeugd en 

Gezin. SKSG Ranonkel voelt zich betrokken bij wijk Hoogkerk en neemt daarom ook deel aan 

wijkoverleggen en evenementen in de wijk. 
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Openingstijden BSO 

Maandag tot en met vrijdag aansluitend aan de schooltijden tot 18.00 uur (verlengd tot 18.30 uur 

mogelijk).  

Vakantieopvang 4-12 jaar. In de schoolvakantie 8.30 – 18.00 uur. Verlengde opvang zoals bij het 

kinderdagverblijf. 

 

Algemene informatie  
Op www.sksg.nl kunt u veel informatie vinden over de kinderopvang die SKSG biedt. U vindt er bijvoorbeeld 

algemene informatie, ons pedagogisch beleid, informatie over onze ouderapp, de klachtenregeling en nog 

veel meer.  

 

https://sksg.nl/over-sksg/downloads-links/  

https://sksg.nl/hoe-werken-wij/ 

https://sksg.nl/contact/ 

https://sksg.nl/contact/klachtenprocedure/ 

 

Gegevens locatie: 

SKSG Ranonkel 

Zuiderweg 70 - 8 

9744 AP Groningen 

Telefoonnummer: 050-55 66 564 

 

Manager Kindcentrum 

Anja Schlüter 

Telefoonnummer: 06-49494284 

e-mail: a.schluter@sksg.nl 

werkdagen: maandag t/m donderdag 

 

Service Centrum 

SKSG Klantadvies 

Heresingel 10 

9711 ES Groningen 

050 – 317 13 90 

klantadvies@sksg.nl  

(Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) 

www.sksg.nl 
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