
 

 

 

 

Praktische informatie  
buitenschoolse opvang Grootstal 
 
 
 
Straat + huisnummer Newtonstraat 50  
Postcode + plaats 6533 KG Nijmegen  
Telefoonnummer  024 205 32 82  
E-mail   bsogrootstal@kion.nl  
LRKP nummer  918048114 
Openingsdagen  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 
Openingstijden  voor school van 7.30 tot 8.30 uur 

na schooltijd tot 18.00 uur     
schoolvakanties van 8.00 tot 18.00 uur  
bij bso De Regenboog 

Clustermanager  Marije Plas  
E-mail   m.plas@kion.nl 
 
 
Basisgroepen en medewerkers 
Bij buitenschoolse opvang Grootstal is een verticale basisgroep voor maximaal 
22 kinderen van 4 tot 13 jaar.  
Naast de groepsruimtes maken we ook gebruik van de hal, het balkon bij mooi 
weer en er is een moestuintje. Buiten is ruime speelruimte om te voetballen, te 
fietsen en te rennen. 
 
We hebben een klein hecht team van 4 pedagogisch medewerkers.  
 
De voorschoolse opvang is in de groepsruimte van peutergroep de Koeien.  
In de schoolvakanties is onze bso gesloten en zijn we bij bso De Regenboog. 
 
Belangrijk en meenemen 
✓ Jas/das/handschoenen aan de kapstok naast de groepsruimte; 
✓ Als je kind ziek is, laat je dit altijd weten via het Ouderportaal of telefonisch; 
✓ De verjaardag van je kind vieren we bij de bso door gezamenlijk te zingen. 

De bso verzorgt een gezonde traktatie en de jarige mag een cadeau 
grabbelen; 

✓ De knutselwerkjes van je kind geven we mee naar huis; 
✓ Kijk regelmatig op het Ouderportaal voor mededelingen.  
 
Mentor  
Een van de pedagogisch medewerkers is de mentor van je kind. Zij/hij 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). 



 

 

 

 

 
In de schoolweken wijken wij mogelijk van de BKR af tussen 17.00 en 17.30 uur. 
 
De overige tijden in schoolweken wijken we niet af van de BKR. 
 
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 Grootstal 
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