
 

 

 

 

Praktische informatie  
buitenschoolse opvang De Dromedaris 

 
 
Straat + huisnummer Oude Reekstraat 15      
Postcode + plaats 6642 KK Beuningen      
Telefoonnummer  06 11 69 49 39      
E-mail   bsodromedaris@kion.nl     
LRK nummer  375855373       
Openingsdagen  maandag, dinsdag en donderdag 
    woensdag en vrijdag bij bso De Wijze Dabbers 
Openingstijden  7.30 tot schooltijd (van ma. t/m vrij.) 
    na school tot 18.00 uur 
    schoolvakanties bij bso De Wijze Dabbers  
Clustermanager  Lorainne van Egmond     
E-mail   l.van.egmond@kion.nl     
 
 
Basisgroepen en medewerkers 
Vanaf eind september 2022 tot de zomervakantie van 2023 vindt de nieuwbouw 
plaats van kindcentrum De Dromedaris. In de tijdelijke huisvesting in units aan 
de Oude Reekstraat vindt onderwijs en buitenschoolse opvang plaats. We blijven 
werken met de huidige twee basisgroepen bij bso De Dromedaris.  
De groepsruimte voor de jongste kinderen is in het speellokaal, ofwel de 
gymzaal. Hier komen maximaal 20 kinderen van 4 tot 13 jaar. We hebben een 
tafel om aan te eten en te knutselen, kasten met speelgoed, variërend van 
boekjes, puzzels, creatieve materialen tot bouwmaterialen, maar natuurlijk ook 
de rest van de ruimte voor een activiteitenaanbod vol belevenissen, zittend of in 
beweging.  
De tweede bso groep, voor maximaal 10 kinderen van ongeveer 7 tot 13 jaar, 
maakt gebruik van twee kantoorruimtes waar de intern begeleidster van school 
buiten bso tijd ook gebruik van maakt. In het kader van kostenbesparing in deze 
tijdelijke situatie, is gezamenlijk gebruik van ruimtes nodig, maar vanuit de 
kindcentrumgedachte is dit ook helemaal niet erg. Onderwijs en kinderopvang 
gebruiken de ruimtes na elkaar en niet gelijktijdig. Ook voor deze basisgroep zijn 
kasten met speelgoed en een tafel om gezamenlijk aan te eten en te knutselen 
in de ruimte gezet. De bso kinderen mogen na schooltijd, in overleg met en 
onder toezicht van de pedagogisch medewerkers, gebruik maken van alle units. 
 
De kinderen worden verdeeld op leeftijd. Dit betekent niet dat kinderen vanaf een 
bepaalde vaste leeftijd naar de tweede basisgroep doorstromen, maar dat wij op 
basis van de ingeschreven kinderen kijken wie tot de jongsten behoort en wie tot 
de oudsten. Een kind stroomt dus bijvoorbeeld niet altijd standaard door 
wanneer hij of zij 7 jaar oud wordt, maar pas wanneer er 20 andere kinderen 
jonger zijn. Elk kind staat ingeschreven bij één van beide groepen en wordt dus 
ook standaard opgevangen in een vaste basisgroep. Op dagen en momenten 
dat er in totaal slechts 20 kinderen zijn, voegen we de groepen samen in de 
basisgroepsruimte van de jongste kinderen. 
 
Bij deze locatie werken drie pedagogisch medewerksters. 
 
Belangrijk en meenemen 

✓ Jas/das/handschoenen met naam erop of erin; 



 

 

 

 

✓ 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. Dit doen we aan het 
begin van de middag tijdens het tafelmoment. Je kind mag een gezonde 
traktatie meebrengen. Voor ideeën kijk op: 
https://bit.ly/Voedingscentrum4-12; 

✓ Aan de kapstokken net buiten de groepsruimte kunnen de kinderen hun 
tas ophangen. Hierin doen we de knutselwerkjes van je kind om mee 
naar huis te nemen. Fijn als je bij thuiskomst elke dag even in de tas van 
je kind kijkt; 

✓ Kijk regelmatig op het Ouderportaal en informatiebord 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 schoolweken wijken we niet af van de BKR tussen 7.30 en 8.30 en tussen 
14.00 en 17.30 uur. 
Mogelijk wijken we in schoolweken af van de BKR tussen 17.30 en 18.00 uur. 
 
In vakantieweken 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 buitenschoolse opvang De Dromedaris 
 
 
 
September 2022 

https://bit.ly/Voedingscentrum4-12

