
 

 

 

 

Praktische informatie  
buitenschoolse opvang De Vuurvogel 
 
 
 
Straat + huisnummer  Schoolstraat 23 A 
Postcode + plaats  6581 BG Malden 
Telefoonnummer   024 024 31 00 
E-mail    bsovuurvogel@kion.nl   
LRK nummer   206437468 
Openingstijden/-dagen  van 7.30 uur tot school en  
     na school alle dagen tot 18.00 uur 
Open in vakantieweken  ma/di/wo/do/vr van 7.30/8.00 tot 18.00 uur  
Clustermanager   Masja van der Werve 
E-mail    m.van.der.werve@kion.nl  
 
    
Basisgroepen en medewerkers 
Bij onze locatie zijn vier verticale basisgroepen: Paradijsvogels met maximaal 20 
kinderen, Zangvogels met maximaal 22 kinderen, IJsvogels met maximaal 22 
kinderen en Tuinvogels met maximaal 16 kinderen. 
In schoolweken zijn op maandag en dinsdag vier stamgroepen open en zijn er 
maximaal 80 kinderen aanwezig. Op woensdag, donderdag en vrijdag zijn er 
minder kinderen en werken we volledig verticaal. Op woensdag en vrijdag is 
groep Zangvogels open op donderdag groep Zangvogels en IJsvogels. Zo nodig 
voegen we deze twee groepen samen. We maken dan gebruik van de 
verschillende groepsruimtes die wij tot onze beschikking hebben, maar 
ontvangen de kinderen eerst in de vaste basisgroepsruimte van de 
Paradijsvogels.  

• Paradijsvogels heeft maximaal 20 kinderen en is een instroomgroep voor 
kinderen van 4 tot maximaal 6 jaar. Van daaruit stromen zij, afhankelijk van 
leeftijd, ontwikkeling en plek,  door naar één van de andere drie groepen. Zij 
delen de ruimte met peutergroep De Vuurvogel en de inrichting van de groep 
is afgestemd op de peuters en kleuters. 

• Zangvogels heeft maximaal 22 kinderen van minimaal 5 tot maximaal 13 
jaar, waarvan er in ieder geval per 11 kinderen 2 7-jarigen in de groep zijn. 
Zij starten op maandag en dinsdag in het schoollokaal Heksenkruid. Op 
woensdag, donderdag en vrijdag starten zij in de peutergroep ruimte. Dit is 
alleen voor de start, daarna mogen de kinderen ook gebruik maken van de 
aula en onder begeleiding van een pedagogisch medewerker zijn het 
speellokaal en het ontdeklokaal beschikbaar. 

• IJsvogels heeft maximaal 22 kinderen van minimaal tot maximaal 13 jaar, 
waarvan er in ieder geval per 11 kinderen 2 7-jarigen in de groep zijn. Zij 
starten in het schoollokaal Bijenkruid. 

• Tuinvogels heeft maximaal 16 kinderen van minimaal 5 tot maximaal 13 jaar, 
waarvan er in ieder geval per 11 kinderen 2 7-jarigen in de groep zijn. Zij 
starten in de aula van school. 

 
Tijdens de schoolvakanties is de vakantieopvang voor kinderen van bso De 
Regenboog Malden ook bij deze locatie. 
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Na een rustmoment bij het binnenkomen  
De kinderen starten in hun eigen basisgroep en mengen zich hierna eventueel 
met de andere basisgroepen als hier een activiteit plaatsvindt waar ze aan mee 
willen doen. Dit mogen zij zelf kiezen.  
Naast deze groepsruimtes maken we gebruik van het speel(gym)lokaal en het 
ontdeklokaal. Natuurlijk gaan we ook naar buiten. We maken dan gebruik van de 
aangrenzende buitenspeelruimte bij de peutergroep, de speelkuil en het 
voetbalveld. 
 
Met de voorschoolse opvang maken we gebruik van de groepsruimte van de 
Paradijsvogels en van de aula. 
 
Het aantal pedagogisch medewerkers wat aanwezig moet zijn is afhankelijk van 
het aantal en de leeftijd van de kinderen.  
 
Bij deze locatie werken zeven vaste pedagogisch medewerkers en soms 
stagiaires. 
 
Aanvullend 
Deze bso is op 8 maart 2021 gestart in een nieuw  gebouw, samen met 
basisschool De Vuurvogel. We zitten samen in één gebouw en de komende 
periode zullen we in overleg met elkaar onze werkwijze verder vorm gaan geven. 
Met name het goed gebruiken van de verschillende ruimtes vraagt afstemming 
de komende periode. Door te ‘doen’ ervaren we met de kinderen en school wat 
wel en niet werkt en daar waar nodig sturen we bij en passen we aan. 
 
Belangrijk + meenemen 
✓ Indien nodig: tas/rugzak met naam met daarin schone kleren in geval van 

een ongelukje; 
✓ Als je kind ziek is, laat je dit altijd weten via het Ouderportaal of telefonisch; 
✓ Postvak: hierin leggen we de knutselwerkjes van je kind om mee naar huis te 

nemen, fijn als je hier elke dag even in kijkt;  
✓ Kijk regelmatig op het Ouderportaal en informatiebord voor mededelingen. 

 
Thema 
We werken regelmatig met een thema. Dit kun je zien aan de spullen in de 
groepsruimte zoals speelgoed, knutselwerkjes en foto’s die bij het thema horen. 
 
Mentor en tweede vaste gezicht 
Een van de pedagogisch medewerkers is de mentor van je kind. Hij/zij voert met 
jou het welkomstgesprek en de vervolggesprekken over de ontwikkeling van je 
kind. Daarnaast is er een tweede pedagogisch medewerker die als vast gezicht 
voor je kind geldt. Buiten verlof is op de dag dat je kind komt of de mentor of het 
tweede vaste gezicht aanwezig. Wie de mentor en het vaste gezicht is wordt 
tijdens het welkomstgesprek verteld. 
 
Bij brengen en ophalen kun je altijd vragen stellen aan alle pedagogisch 
medewerkers van de groep. Wil je een extra gesprek dan kun 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 schoolweken wijken we mogelijk af van 17.30 tot 18.00 uur. In de 
schoolvakanties zijn we de hele dag geopend en is de drie-uursregeling 
georganiseerd en er is een pauzeregeling.  
 
Pauzes 
De pauzetijden zijn afhankelijk van het aantal aanwezige pedagogisch 
medewerkers per groep. Degene met de vroege dienst gaat als eerste met 
pauze. Als er ook een tussendienst is, dan gaat deze pedagogisch medewerker 
als tweede met pauze. Degene met de late dienst gaat dus als laatste. 
 
Maandag en dinsdag 
Op deze dagen zijn de meeste kinderen aanwezig. 
We wijken dan niet af van de BKR tussen 7.30 en 8.00 uur, tussen 8.30 en 13.00 
uur en tussen 15.00 en 17.30 uur. 
Mogelijk wijken we af van de BKR tussen 8.00 en 8.30 uur, tussen 13.00 en 
15.00 uur en tussen 17.30 en 18.00 uur. 

 
Woensdag en vrijdag 
Op deze dagen zijn de minste kinderen aanwezig. 
We wijken dan niet af van de BKR tussen 7.30 en 8.00 uur, tussen 9.00 en 13.30 
uur en tussen 14.30 en 17.00 uur. 
Mogelijk wijken we af van de BKR tussen 8.00 en 9.00 uur, tussen 13.30 en 
14.30 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur. 
 
Donderdag 
Op deze dag zijn er aanzienlijk minder kinderen dan maandag en dinsdag. 
We wijken dan niet af van de BKR tussen 7.30 en 8.00 uur, tussen 9.00 en 13.30 
uur en tussen 15.00 en 17.30 uur. 
Mogelijk wijken we af van de BKR tussen 8.00 en 9.00 uur, tussen 13.30 en 
15.00 uur en tussen 17.30 en 18.00 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 ‘Zo handelen wij’ 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 De Vuurvogel 
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