
 
 

Locatiewijzer SKSG 
BSO De Wierde 

 

Deze locatiewijzer is een locatiegebonden aanvulling op onze algemene informatie voor BSO ouders. 

Voor algemene informatie over onze opvang: zie links aangeven op laatste pagina. 

 

BSO De Wierde kenmerkt zich door: 
 
 * Een kookeiland waar we heerlijk kunnen koken met de kinderen; 

 * Een podium, geschikt voor optredens gegeven door kinderen of professionals; 

 * Een chill-zolder die de kinderen zelf mogen inrichten en waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn; 

 * Een basketbalveld, we vinden buitenspelen belangrijk; 

 * Een enthousiast en betrokken team, een deel van het team is ook op school werkzaam is als 

onderwijsassistent. 

  
Inleiding 
 
BSO De Wierde maakt onderdeel uit van het Kindercentrum “De Kameleon” (PSZ + en BSO tot 9 jaar) die is 
aangesloten bij de Dom Helder Camaraschool. Wij werken al een tijdje nauw samen met de school. Dit 
kenmerkt zich onder andere in het ontwikkelen van een doorgaande lijn voor kinderen van 2 t/m 12 jaar, 
intensief overleg tussen de school en BSO Kameleon, het inzetten van combinatiefunctionarissen 
(pedagogisch medewerkers die zowel op de BSO als op school werken) en een nieuw te ontwikkelen 
activiteitenplan voor de kinderen waarbij SKSG-thema’s en schoolthema’s samenvloeien.  
 
Sinds april 2018 worden de BSO- en PSZ-medewerkers ook door de directeur van de Dom Helder 
Camaraschool aangestuurd. Er worden op de Wierde hoofdzakelijk kinderen van de Dom Helder Camara 
school opgevangen maar de locatie is toegankelijk voor kinderen van andere scholen.  
 
Wij huren een ruimte in het wijkfunctiegebouw “Het Trefpunt” aan de Beijumerweg nr. 17. 
Het is een grote ruimte met vide (waar de kinderen zelf de inrichting kunnen bepalen), er staat een podium 
voor het opvoeren van theater of zang. er is ruimte om te knutselen en er staat een heus kookeiland zodat 
er gekookt kan worden. Buiten is een basketbalpleintje en veel groen waar de kinderen zich kunnen 
uitleven. 
De Wierde heeft plek voor dertig kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar tot einde basischooltijd. 
Wij zijn geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag voegen wij de groep samen 
met  BSO de Kameleon aan de Onnemaheerd nr. 2 (in de Dom Helder Camaraschool).  
 
Visie 
Bij SKSG de Wierde zijn alle kinderen van harte welkom. Wij helpen hen graag bij het opgroeien tot 
zelfstandige en zelfbewuste mensen. Bij de Wierde zorgen wij ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd 
voelen en vanuit die veiligheid de wereld kunnen ontdekken. Dat ontdekken moet wel spannend en 
uitdagend zijn. Om het kind zo veel mogelijk te stimuleren, gaan wij uit van de onderstaande principes: 

- “Het mooiste wat je kan worden ben jezelf “  
- “Ieder kind mag zichzelf zijn en heeft de kracht om in een rijke leer- en leefomgeving te groeien tot 

een mens dat vertrouwen heeft in zichzelf en de ander”. 
 Op ons kindercentrum begeleiden wij het kind graag op zijn reis naar volwassenheid.  
 



 
 
(Basis)groepen 
Op de Wierde hebben we maar één groep. Door het lage kindaantal op de woensdag en vrijdag voegen we 
de groep van betreffende dagen samen met die van BSO Kameleon . 
Het zijn dan echt samengestelde groepen waar ook vier- tot zevenjarigen aanwezig zijn. 
 
Aantal medewerkers 
Het aantal medewerkers dat op de groep werkt is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. We 
werken volgens het wettelijk vastgestelde leidster-kind ratio, hetgeen betekent dat één pedagogisch 
medewerker aanwezig is voor: 

- 10 kinderen van 4 t/m 7 jaar (voor BSO) 
- 10 kinderen van 8 t/m 12 jaar (voor BSO).  

 
Bekende gezichten en de groepssamenstelling   
We streven naar zoveel mogelijk continuïteit van het personeel. Dit biedt kinderen sociaal-emotionele 
veiligheid. De pedagogische medewerkers werken meestal met dezelfde groep kinderen. 
Op onze groepen hanteren we de regels die gelden m.b.t. groepsgrootte en het aantal pedagogisch 
medewerkers zoals beschreven in de kwaliteitsregels van de Wet Kinderopvang. 
 
BSO tijdens vakanties en margedagen  
Tijdens vakanties worden alle kinderen opgevangen op BSO de Rode Pimpernel aan de Emingaheerd. Dit 
betekent dus dat er in de vakanties ook kinderen van de andere BSO-locaties in Beijum aanwezig zijn. In 
vakanties worden op sommige dagen gezamenlijke activiteiten of uitstapjes georganiseerd. Daarom vragen 
wij ouders de kinderen voor 9.30 uur te brengen en na 17.00 uur op te halen. 
SKSG de Wierde is alle margedagen geopend die aan het begin van het schooljaar door de scholen aan ons 
zijn medegedeeld. De kinderen worden tijdens margedagen van de Dom Helder Camaraschool op gevangen 
aan de Onnemaheerd nr. 2 op locatie de Kameleon. 
Wij vragen u om van te voren door te geven of uw kind komt op vakantie- en margedagen. Dit is nodig voor 
de personele bezetting en voor het organiseren van diverse activiteiten. Ook vragen wij uw medewerking bij 
het tijdig afmelden van de kinderen. 
 
Flexibiliteit  
De Wierde biedt veel flexibiliteit. Via ons digitale ouderportaal hebben ouders de mogelijkheid om een dag 
te ruilen of een tegoed aan uren op te bouwen die ze kosteloos kunnen omzetten naar een aanvraag voor 
extra opvang. Daarnaast bieden wij ook flexibele opvang. Aan het begin van het jaar koopt een ouder een 
urensaldo in en wij bieden gegarandeerde opvang op de dagen die de ouder wenst (mits deze dagen voor 
de 15e van de voorafgaande maand zijn doorgegeven). De Wierde is maar drie dagen geopend, indien u 
woensdag of vrijdag extra opvang nodig heeft zal uw kind op locatie De Kameleon worden opgevangen. 
 
Stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid  
Kinderen ontmoeten elkaar in het spel en bij de dagelijkse activiteiten. Zo leren zij spelenderwijs met 
elkaar omgaan. In het contact met andere kinderen en pedagogische medewerkers leren zij niet alleen de 
ander, maar ook zichzelf beter kennen. In het spel en de dagelijkse activiteiten vinden kinderen aan de ene 
kant herkenning en vertrouwdheid, maar ook spanning en uitdaging. Kinderen leren hun eigen grenzen 
kennen, zowel geestelijk als lichamelijk. Wij nodigen kinderen uit zelf op verkenning te gaan, zodat zij leren 
op zichzelf te vertrouwen en zich daardoor weer verder te kunnen ontwikkelen.  
Kinderen moeten met en zonder toezicht kunnen spelen. Ook kleine kinderen moeten even uit het zicht 
(maar niet uit het hoofd) van de medewerkers kunnen spelen. De pedagogisch medewerkers kennen de 
kinderen en weten bijvoorbeeld wie er alleen of samen met een vriendje buiten de groep in de gang of een 
andere ruimte kan spelen. Of welke kinderen buiten mogen spelen terwijl de leiding binnen is. 
Bij SKSG De Wierde werken wij in het kader van de bevordering tot zelfstandigheid met 
zelfstandigheidscontracten. Dit betekent dat wij, na plaatsing en een introductieperiode, met u en uw kind 
rond de tafel gaan om te bepalen en schriftelijk vast te leggen wat uw kind wel of niet zelfstandig mag. U 
kunt hierbij denken aan zelfstandig van school naar de BSO lopen / fietsen of samen met een groepje bij 
de kinderboerderij spelen zonder dat hier leiding bij aanwezig is. 
 
TOP programma 8 plus kinderen  
TOP staat voor Tijd voor Ontspanning en Plezier. Door de kinderen activiteiten te laten kiezen die zij binnen 
en buiten de BSO-locaties kunnen doen, worden zij uitgedaagd in hun verantwoordelijkheden en 



zelfstandigheid. Zij hebben een stem en mogen meebeslissen via een kinderraad .De activiteiten zijn 
afgestemd op hun interesses en zijn afwisselend. 
 
 

 
 
Het vierogenprincipe 
Het vierogen- en orenprincipe is vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Ook op De Wierde is de opvang op 
zodanige wijze georganiseerd, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden  
verricht terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
 
De 3-uursregeling 
Het beroepskracht-kind-ratio bepaalt aan de hand van de leeftijd en het aantal kinderen op de groep 
hoeveel pedagogisch medewerkers nodig zijn. Bij opvang van meer dan 10 uur per dag, mag er maximaal 3 
uur worden afgeweken van het beroepskracht-kind-ratio. Voor een buitenschoolse opvangmiddag geldt 
maximaal een half uur. De afwijkende uren voor de locatie zijn als volgt:  

- Tussen 8.15 uur en 9.00 uur; 
- Tussen 12.30 uur en 14.00 uur; 
- Tussen 16.45 uur en 17.30 uur. 
- Dit betekent dat tussen 9 uur en 12.30 uur en tussen 14.00 uur en 16.45 uur niet wordt 

afgeweken van de BKR. 
 
Traktatiebeleid 
Binnen de SKSG vinden we het belangrijk dat kinderen gezonde voeding krijgen, daarom bieden wij zoveel 
mogelijk producten aan waar weinig vet en suiker in zit. Maar een feestje zo nu en dan moet kunnen. Dus 
wilt u trakteren bij een verjaardag of afscheid, dan staat u daar helemaal vrij in. Wel vinden we het fijn als 
de traktatie zo gezond mogelijk is. 
 
Oudercommissie 
Momenteel is er één oudercommissie voor de locaties Rode Pimpernel, Kameleon en Wierde. Vanwege de 
intensivering van de samenwerking tussen de SKSG-locaties Kameleon en De Wierde en de Dom Helder 
Camaraschool, gaan we een nieuwe oudercommissie inrichten die bestaat uit ouders van deze twee 
locaties. De doelstelling is dat de nieuwe oudercommissie vanaf december 2018 actief is en losgekoppeld 
is van de locatie Rode Pimpernel.  
 

Hoe kunt u ons bereiken? 
BSO SKSG De Wierde 



Beijumerweg 17 
9737 AB Groningen 
Telefoon: 050 – 549 49 65 
E-mail: wierde@sksg.nl  
 

Manager Kindcentrum (en tevens directeur Dom Helder Camaraschool) 

Joyce Mollema Apotheker 

j.mollema@sksg.nl 

 

Contact Service Centrum SKSG 

SKSG klantenservice 

Heresingel 10 

9711 ES Groningen 

050 – 317 13 90 

klantenservice@sksg.nl  (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) 

www.sksg.nl 
 
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/oversksg/downloads-links/  
https://sksg.nl/hoe-werken-wij/  
https://sksg.nl/contact/  
https://sksg.nl/contact/klachtenprocedure/  
 
 
 
 

 


