
 

Opvang buiten vaste stamgroepen 
Het Grote Huis werkt met vaste medewerkers en vaste groepen. Dit zorgt voor helderheid en rust bij 

de kinderen. Ook werken wij met vaste invallers. Tijdens de opvang hanteren wij op bepaalde 

momenten opendeurenbeleid zodat kinderen ook bij andere groepen kunnen gaan spelen. Soms 

eten zij ook wel eens mee in een andere groep dan hun stamgroep. 

Er zijn echter dagen dat het uitgangspunt vaste medewerkers en vaste groepen een meer flexibele 

vorm heeft. Dit is op de woensdag en vrijdag en vakantiedagen en bijzondere dagen, wanneer er 

minder kinderen zijn en de groepen meer wisselen. Hieronder leggen we onze basisuitgangspunten 

tijdens deze dagen vast. 

Woensdag en Vrijdag 
Op woensdag  zijn er weinig kinderen. We voegen daarom alle groepen samen. Voor de rust 

gebruiken we twee vaste lokalen (Het Strandhuis en het Duinhuis) waarin de medewerkers met 

kleinere groepen eten en theedrinken. 

Op vrijdag worden kinderen uit De Boomhut standaard opgevangen in het Strandhuis, soms met een 

medewerker uit het Strandhuis in hun eigen stamruimte. Zo zorgen we dat kinderen vaste leidsters 

hebben gedurende de week. 

Vakantiedagen en bijzondere dagen 
In de vakantie en op studiedagen zijn er vaak veel minder kinderen. Op basis van het aantal kinderen 

maken wij een bezetting die passend is. We zetten daarbij altijd meer medewerkers in dan nodig 

volgens de benodigde beroepskrachtkindratio (BKR). Daarbij kan het zo zijn dat een aantal kinderen 

buiten hun eigen stamgroep wordt opgevangen, bijvoorbeeld bij het maken van een uitstapje of door 

de samenstelling van de medewerkers. 

Extra dagen 
Op sommige dagen vragen ouders extra opvang aan voor hun kind. Wanneer het ouderverzoek in 

kdv-net wordt geaccepteerd wordt erbij vermeld dat wanneer de eigen basisgroep al vol zit een kind 

in een andere groep geplaatst wordt. Kinderen worden dan voor die dag niet opgevangen in hun 

eigen groep. Ouders hebben dan nog de mogelijkheid om aan te geven dat zij dat niet willen.  

Calamiteit 
Door ziekte van een medewerker kan het soms voorkomen dat kinderen uit een groep voor een 

middag in een andere groep worden opgevangen. Wij vragen ouders hiervoor dan via een bericht via 

de telefoon vooraf toestemming en vragen hen bij het ophalen deze toestemming schriftelijk te 

bevestigen door een formulier te ondertekenen. Omdat wij een BSO zijn, brengen ouders hun kind 

zelf niet en is toestemming vooraf niet altijd mogelijk omdat ouders niet altijd bereikbaar zijn. 

Toestemming ouders 
Met de ouders hebben wij deze uitgangspunten besproken en wij hebben hen schriftelijk 

toestemming gevraagd om volgens deze uitgangspunten te werken. 

  



 

Toestemmingsformulier van ouders 
 

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING opvang in andere basisgroep  
 
 
Voor- en achternaam kind: ……………….………………………………………………………………………………………………… 
 

 
krijgt hiervoor van ons toestemming.  
 

 

Datum + Plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Handtekening ouder(s): ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

Toestemmingsformulier van ouders 
 

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING opvang in andere basisgroep bij calamiteit 
 
 
Voor- en achternaam kind: ……………….………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Heeft toestemming gekregen om in andere basisgroep te worden opgevangen. 
 
 
Eigen groep: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Andere groep:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Datum + Plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Handtekening ouder(s): ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 


