
Locatiewijzer van SKSG Optimist 

Deze locatiewijzer is een locatie-gebonden aanvulling op onze Algemene Informatie voor BSO ouders. 

 

Inleiding  

SKSG Optimist is gehuisvest bij OBS de Vuurtoren in Lewenborg  en biedt kleinschalige BSO-opvang op 

maandag, dinsdag en donderdag  aan kinderen van de Vuurtoren. 

Op de BSO wordt gewerkt volgens het programma van de vreedzame wijk. Dit betekent o.a. dat kinderen 

wordt geleerd om conflicten te hanteren, om verantwoordelijkheid te dragen en elkaar positief tegemoet te 

treden.  

 

Gebouw en ruimtes 

In verband met de verbouwing van de school neemt BSO Optimist tijdelijk  (van 18 februari  tot uiterlijk 26 

augustus/ begin nieuwe schooljaar) haar intrek in het voormalig schoolgebouw van het Kompas waar ook 

BSO Atlantis is gehuisvest. 

Na de verbouwing van de school beschikt Optimist over 2 eigen ruimtes in het schoolgebouw van OBS De 

Vuurtoren. 

 

De  basisgroepen 

Jongste groep voor kinderen van 4-6 jaar ( maximaal 10 kinderen) 

Oudste groep voor kinderen van 6-12 ( maximaal 20 kinderen) 

 

Elke basisgroep heeft daaraan gekoppelde en dus voor de kinderen bekende medewerkers.  Omdat er ook 

gezamenlijke activiteiten worden gedaan of gezamenlijk buiten wordt gespeeld kennen de kinderen van de 

verschillende groepen elkaar en kennen ze ook de medewerkers van de andere basisgroepen. 

 

 

BSO tijdens een reguliere schooldag 

Als alle kinderen binnen zijn gaan we gezamenlijk iets drinken of eten. De kinderen starten aan tafel met 

hun eigen basisgroep.   Daarna zijn de kinderen vrij om te kiezen waar of met wie ze willen spelen of met 

welke activiteiten ze mee willen doen:  binnen in een van de stamgroepsruimtes , in een van de andere 

ruimtes van het gebouw of buiten. Tussendoor wordt de kinderen fruit of een cracker 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 de 

middag willen doen. De kinderen worden verschillende activiteiten aangeboden waar de kinderen uit 

kunnen kiezen. Ook vrij spel binnen en buiten is mogelijk. 

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

Tussen 16.00 en 18.00 uur worden de kinderen gehaald. 

 

De BSO is alle margedagen geopend die aan net begin van het schooljaar door de scholen aan ons zijn 

meegedeeld. 

 

 

 



Kindercentrumbreed werken 

Kinderen willen de wereld ontdekken en zijn op zoek naar nieuwe uitdagende activiteiten. Op die 

ontwikkelingsbehoefte willen we graag inspelen. Daarom bieden we ook uitdagende spel- en 

ontwikkelingsactiviteiten buiten de eigen basisgroep: diverse sport-en spelactiviteiten buiten of creatieve 

activiteiten binnen. 

Soms verlaten de kinderen de locatie i.v.m. centrale BSO-activiteiten. 

Ook kunnen de kinderen een tijdje op een andere groep spelen. Wanneer kinderen gedurende een 

overeengekomen periode op één andere basisgroep worden opgevangen vragen we daarvoor schriftelijke 

toestemming van ouders. 

 

Beroepskracht-kindratio ( BKR) en afwijkingen 

 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, hetgeen betekent dat één pedagogisch 

medewerker aanwezig is voor: 

 

10 kinderen van 4 tot 7 jaar 

11 kinderen van 4 tot 13 jaar 

12 kinderen van 7 tot 13 jaar 

 

Van deze BKR mag  per dag maximaal drie uur worden afgeweken. 

Op margedagen en vakantiedagen kan er tussen 8.30-9.30, tussen 12.30-14.00 en tussen 17.00-17.30 

worden afgeweken van de BKR. Tussen 9.30-12.30 en tussen 14.00-17.00 wordt voldaan aan de BKR. 

Op schooldagen kan worden afgeweken van de BKR tussen 15.00 en 15.30 

 

Voedingsbeleid en traktatiebeleid 

We geven onze kinderen gezonde voeding en volgen hierbij de richtlijnen van het voedingscentrum. 

Wanneer ouders bij verjaardagen willen trakteren vragen we ouders om een gezonde traktatie mee te 

nemen. 

 

Openingstijden  

Schoolweken ma, di en do     15.00 -18.00 

                        Woe en vrij      12.30- 18.00    opvang op BSO Buitengewoon of BSO Atlantis ! 

 

VSO             alle dagen vanaf 7.30  

• In vakanties en op margedagen worden de kinderen opgevangen op  BSO Buitengewoon of BSO 

Atlantis.  We zorgen ervoor dat er voor de kinderen zoveel mogelijk een bekende medewerker 

aanwezig is. Ouders van wie de kinderen in vakanties op een andere locatie worden opgevangen 

hebben hiervoor een contract ondertekend ( miv maart 2019) 

 

De BSO bedient alleen de School: Vuurtoren 

De kinderen worden allen lopend gehaald.  

Tijdens de tijdelijke huisvesting bij BSO Atlantis zullen de oudste kinderen zelfstandig naar de BSO fietsen 

en zullen de allerjongsten worden vervoerd met de bakfiets. 

 

 

 

 

 

 



Oudercommissie 

SKSG Optimist heeft samen met SKSG Boegbeeld en SKSG Atlantis een gemeenschappelijke 

oudercommissie. 

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders en behartigt hun belangen met betrekking tot de opvang 

van de kinderen. Contact: oc.boegbeeld@sksg.nl .  De Oudercommissie zoekt regelmatig nieuwe leden. 

Bent u geïnteresseerd dan kunt u  mailen naar bovenstaand mailadres of  contact opnemen met de 

Manager Kindcentrum. 

 

                                                                                                                                    

Contactgegevens                                                                         van 18 februari t/m zomervakantie  2019                                                                                                               

SKSG  Optimist                                                                             SKSG Optimist 

Vaargeul 117                                                                                Kiel 5 

9732 JS Groningen                                                                      9733 EB Groningen 

050-5411239                                                                              06-30333601 

06-30333601                                                                              optimist@sksg.nl 

optimist@sksg.nl                                       

                                          

 

Manager Kindcentrum  is Yolanda Geleynse.  

Werkdagen zijn ma t/m do. 06- 48268420/ y.geleynse@sksg.nl 

 

Service Centrum  SKSG 

Voor informatie over opvangmogelijkheden, kosten van de opvang en contractwijzigingen kunt u contact 

opnemen met onze klantenservice. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur  

Bezoekadres Heresingel 10, 9711 ES Groningen Telefoon 050 – 317 13 90/ klantadvies@sksg.nl  

Via www.sksg.nl kunt u  veel informatie vinden over de kinderopvang die SKSG biedt.  Zo vindt u er 

bijvoorbeeld algemene informatie, ons pedagogisch beleid, informatie over onze ouderapp en de 

klachtenregeling. 
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