
 

 

 

 

Praktische informatie  
buitenschoolse opvang Goudwinde Queenstraat 
 
 
Straat en huisnummer Queenstraat 37b 
Postcode en plaats 6663 HA Lent 
Telefoonnummer  024 348 99 84 
E-mail   bsogoudwinde@kion.nl  
LRK nummer  327324764 
Openingstijden  Van 7.30 tot schooltijd 

Na school tot 17.00/18.30 uur 
Schoolvakanties 7.30/8.00 tot 18.30 uur 

Clustermanager  Geert Verdaasdonk 
E-mail   g.verdaasdonk@kion.nl 
 
 
Basisgroepen en medewerkers 
Bij onze bso locaties zijn in totaal 9 basisgroepen en de indeling van deze 
groepen is gebaseerd op leeftijd.  
Zeehonden 1 (20 kinderen) en Zeehonden 2 (10 kinderen): 4-5 jaar; de ruimte 
bevindt zich op de begane grond en wordt gedeeld met een van de 
peutergroepen. Daarnaast maken deze groepen gebruik van een van de 
speelzalen in het gebouw. 
Pinguïns 1 (20) en Pinguïns 2 (10): 4/5-7 jaar; de ruimte bevindt zich op de 
begane grond en wordt gedeeld met een van de peutergroepen. Daarnaast 
maken deze groepen gebruik van een van de speelzalen in het gebouw. 
Haaien 1 (21) en Haaien 2 (21): 6-8 jaar; de ruimtes bevinden zich op de eerste 
verdieping. Daarnaast maken deze groepen gebruik van de gymzaal in het pand. 
De Zeeduivels (24), Octopussen (24) en Orca's (12) zijn drie samenwerkende 

groepen voor kinderen van 7 tot 10 jaar. De basisruimtes van deze groepen zijn 

het handvaardigheidslokaal, technieklokaal en gymzaal. 
Deze groepen vormen samen de ZOO-groep. Op woensdag, vrijdag en in de 

vakantie voegen we de ZOO-groepen ook wel samen. Dan zijn er dus ook 

kinderen van 10-12 jaar op de locatie aan de Queenstraat aanwezig. 

 

Bso Goudwinde heeft een groep voor kinderen van 8 tot 12 jaar, de JES. Die 

bevindt op locatie Goudwinde Jo Eversstraat.  
 

De kinderen maken gebruik van verschillende ruimtes zoals hierboven 
aangegeven. Bij de groepen Zeehonden, Pinguïns en Haaien gaat altijd een 
medewerker mee als kinderen naar een andere ruimte gaan. Vanaf de groepen 
ZOO kunnen kinderen zich zelfstandig verplaatsen naar de verschillende 
activiteitenruimtes en de buitenruimtes. Hiervoor wordt altijd eerst toestemming 
van ouders verkregen. 
 
Samenvoegen van basisgroepen 
Op de minder drukke dagen (woensdag en vrijdag) en in de schoolvakanties 
(dan zijn er vaak ook minder kinderen aanwezig) voegen we groepen samen. 
We letten daarbij op de leeftijd van de kinderen, zodat kinderen zo veel mogelijk 
bij leeftijdsgenoten in de groep zitten.  
Het samenvoegen van groepen gebeurt tot een maximum van 20 kinderen 
(jongste groepen Zeehonden en Pinguïns) tot 22 kinderen (oudste groepen 
Haaien, ZOO en JES).  
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Bij deze locatie werken 22 pedagogisch medewerkers en soms stagiaires. 
 
Belangrijk + meenemen 
✓ Schone kleren in geval van een ongelukje; 
✓ Jas/das/handschoenen met naam erop of erin; 
✓ Als je kind ziek is, laat je dit altijd weten via het Ouderportaal of telefonisch; 
✓ Bakje/vakje: hierin leggen we de knutselwerkjes van je kind om mee naar 

huis  te nemen. Bij alle groepen is er een algemene ‘meeneembak’, fijn als je 
hier elke dag even in kijkt en de werkjes van jouw kind mee naar huis neemt; 

✓ Kijk regelmatig op het Ouderportaal en informatiebord voor mededelingen.  
 
Mentor  
Een van de pedagogisch medewerkers is de mentor van je kind en voert met jou 
het welkomstgesprek en de vervolggesprekken over de ontwikkeling van je kind.  
 
Bij brengen en ophalen kun je altijd vragen stellen aan alle pedagogisch 
medewerkers van de groep. Wil je een extra gesprek dan kan je hiervoor een 
afspraak maken. 
 
Drie-uursregeling 
Het aantal pedagogisch medewerkers wat aanwezig moet zijn, is afhankelijk van 
het aantal en de leeftijd van de kinderen. Wij zorgen ervoor dat dit inzichtelijk is 
door registratie in het Ouderportaal dat we per dag nooit meer dan drie uur per 
dag afwijken van de beroepskracht/kind ratio (BKR). 
 
We wijken niet af van de BKR tussen 14.15 en 18.00 uur (in schoolweken),  
tussen 9.00 en 13.30 uur en tussen 14.30 en 17.00 uur (in vakantieweken). 
 
Mogelijk wijken we af van de BKR tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 17.00 en 
18.00 uur. Daarnaast wijken we een uur af in het begin van de middag, wanneer 
de medewerkers pauze hebben. De pauzetijden zijn afhankelijk van het 
activiteitenprogramma en de drukte op de groep. Het uur dat we afwijken ligt in 
ieder geval tussen 13.15 en 15.15 uur. 

 
Pedagogisch handelen 
Op de homepage van de KION website vind je onder ‘Zo werken wij’ algemene 
informatie over onder andere ons pedagogisch beleid, over wennen, over 
veiligheid en gezondheid. Dit is beleid waar we als locatie van KION naar 
handelen. 
 
Op onze locatiepagina staat bij ‘Ons pedagogisch handelen’ de voorbeelden 
beschreven hoe we elke dag handelen bij onze locatie. 
 
We wensen jullie een fijne tijd bij ons en voor vragen kun je altijd bij ons terecht. 
 
 
 
Team bso Goudwinde 
 
 
 
Augustus 2022 


