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 Welkom bij Brood & 
Spelen Kinderopvang B.V.

U vindt hier een beknopte beschrijving van ons pedagogisch beleid. Er 
worden praktische zaken beschreven zoals het contact met de groeps-
leidingen en de diverse activiteiten op onze opvang. 
Op onze website vindt u het algemene pedagogisch beleid van Brood & 
Spelen Kinderopvang B.V.. Op iedere groep is er een locatie specifiek 
werkplan terug te vinden.

Belangrijke werkwijzen hebben wij vastgelegd in protocollen in ons 
Kwaliteitshandboek. Voorbeelden zijn: beleid bij uitstapjes of Hygiënebeleid. 
U kunt de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind altijd vragen 
om inzage in een protocol.

Al onze BSO’s zijn geregistreerd bij de gemeente en daarmee in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK). Ze worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. 
De inspectierapporten vindt u op de website van de LRK, op onze vestigingen 
en op onze website.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan 
gerust contact met ons op.

Wij wensen u en uw kind(eren) veel plezier op onze BSO! 

Dit is het informatieboekje voor u als ouders/
verzorgers met kind(eren) op de opvang van 
Brood & Spelen Kinderopvang B.V.
In dit boekje vertellen wij u graag meer over 
wat belangrijk is wanneer uw kind op onze 
buitenschoolse opvang verblijft. 
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Pedagogisch beleid
Missie & visie
Brood & Spelen Kinderopvang B.V. biedt creatieve, persoonlijke en avontuur-
lijke kinderopvang aan voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Onze missie 
is dat elk kind de ruimte krijgt zich te ontwikkelen. Wij besteden aandacht 
aan ontdekken en beleven. Zo kunnen kinderen ontdekken waar ze talent 
voor hebben en leveren we een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van 
kinderen.

We zoeken aansluiting bij en verbondenheid met kinderen, ouders, scholen, 
verenigingen en de wijk. We blijven ons ontwikkelen en spelen in op de 
actualiteit zodat kinderen zich herkennen in de activiteiten, ze zich bij ons 
thuis voelen en het vooral heel leuk hebben. Zo kunt u als ouders met een 
gerust hart gaan werken.

Onze medewerkers
De medewerkers van Brood & Spelen vormen samen een hecht en betrokken 
team. Geen uitdaging is te gek. Het allerbelangrijkste is om de kinderen een 
mooie en fijne tijd in een vertrouwde en veilige omgeving te bieden.

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach
Als kinderopvangorganisatie hebben wij een pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach in dienst. Deze persoon levert 
een bijdrage aan de totstandkoming en invoering van het 
pedagogisch beleid voor de BSO en geeft 
beleidsmatige adviezen. 

De pedagogisch beleidsmedewerker 
stuurt de locatiecoördinator aan en 
ondersteunt en coacht de pedagogisch 
medewerkers op de BSO. 
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Plaatsing en praktische informatie
Pakketten
In de buitenschoolse opvang (4-12 jaar) bieden we verschillende pakketten 
aan; standaard pakket (52 weken), schoolwekenpakket (40 weken) en een 
vakantiewekenpakket (8 of 12 weken). 

Kosten opvang
De tarieven en pakketten van uw locatie vindt u op onze website bij 
‘’Tarieven’’. De prijs van de opvang is gebaseerd op het totaal aantal dagen 
en uren dat u per jaar afneemt binnen het gekozen pakket. 
De facturatie gebeurt maandelijks, rond de 15de van elke maand ontvangt u 
per e-mail de factuur voor de daaropvolgende maand. De incassodatum is de 
25e. U kunt hiertoe een machtiging afgeven of zelf voor betaling zorg dragen. 
De factuur moet voorafgaand aan de volgende maand betaald worden. Het 
jaarbedrag wordt in 12 gelijke termijnen gefactureerd. Jaarlijks ontvangt u 
van ons een overzicht van de genoten opvang. Deze zogenoemde jaaropgave 
ontvangt u in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. Mochten er nog b
edragen openstaan ten tijde van het opmaken van deze jaaropgave, dan is 
het helaas niet mogelijk om u een volledige jaaropgave te sturen. 

Wijzigen van dag en opzeggen
Als u structureel vaste opvangdagen wilt veranderen of uitbreiden, kunt u dit 
via de afdeling Kindplanning aanpassen. Stuur een e-mail naar 
administratie@broodspelen.nl. Indien er niet direct plaats is, komt u voor 
die dag op de wachtlijst te staan. U hoort van onze kindplanner wanneer 
de wijziging in kan gaan. Als u uw contract wilt beëindigen, dagdelen of uw 
pakket wilt wijzigen, dan geldt daarvoor een opzegtermijn van een maand. 
Ook bij een gedeeltelijke opzegging. Deze opzegtermijn gaat een maand na 
de opzegdatum in. Opzeggingen dienen schriftelijk te gebeuren per email of 
per post.

Sluitingsdagen
Op de nationale feestdagen zijn wij gesloten. Op 5, 24 en 31 december 
sluiten onze locaties om 17:00 uur. Voor actuele informatie over eventuele 
sluitingsdagen kijk op onze website: www.broodspelen.nl 
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Vakantierooster 2021
Voorjaarsvakantie   20 t/m 28 februari
Goede Vrijdag/Pasen  2 t/m 5 april
Koningsdag    27 april
Meivakantie (Hemelvaart 13 mei) 3 t/m 14 mei
Pinksteren   24 mei
Juni vakantie*    12 t/m 20 juni
Zomervakantie   Vrijdag 16 juli (12 uur) t/m 29 aug.
Herfstvakantie   16 t/m 24 oktober
Kerstvakantie   25 december t/m 9 januari 2022
* De junivakantie zit niet in de pakketten

Op studiedagen van school zijn wij extra geopend. Uitgezonderd de woens-
dag. Extra opening staat gepland op: maandag 18 januari en vrijdag 4 juni.

Extra dagen of dagen ruilen
Als u incidenteel extra opvang nodig heeft voor uw kind, is dat alleen moge-
lijk wanneer er plaats is op de groep. De beroepskracht-kind ratio is hierbij 
leidend, maar ook het dagprogramma. Dit betekent dat het aantal kinderen 
per pedagogisch medewerker het wettelijk vastgestelde maximum niet mag 
overschrijden. U vraagt een extra dag aan via de app, de pedagogisch 
medewerkers bekijken of dit mogelijk is. De kosten voor een extra dag(deel) 
zijn gelijk aan het gekozen pakket. Op onze website kunt u de tarieven 
terugvinden. De kosten voor een extra dag vinden plaats door herfacturatie 
en worden verrekend als incidentele opvang.

Eventueel kunt u een dag ruilen mocht dit nodig zijn. Voorwaarde is dat 
de gewenste dag en de ruildag binnen een week ervoor of een week erna 
plaatsvindt. U ruilt een hele dag voor een hele dag of een halve dag (middag) 
voor een andere halve dag. Ook hier moeten we rekening houden met de 
beroepskracht-kind ratio. Wilt u ruilen of extra gebruik maken kunt u dit 
afstemmen met de locatiecoördinator. Samen met u worden de 
mogelijkheden besproken. 

Afmelden
Wij willen u vragen om uw kind af te melden wanneer het niet komt door 
ziekte of een eventuele andere reden. 
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Vrije dagen: school eerder uit / roostervrije dag / studiedag
Brood & Spelen Kinderopvang B.V. biedt ook buitenschoolse opvang aan voor  
een halve (ochtend of middag) of een hele dag op vooraf aangekondigde 
roostervrije dagen of margedagen van school.
Een studiedagopvang kan doorgaan wanneer er zich 5 kinderen hebben 
opgegeven. Mocht u gebruik willen maken van deze extra opvang, dan wor-
den deze extra genoten opvanguren verrekend als incidentele opvang.

De Brood & Spelen app
Zodra uw kind is ingeschreven en de contracten ondertekend retour 
gestuurd zijn, ontvangt u inloggegevens voor de app van Brood & Spelen. 
Via de app ontvangt u regelmatig een foto en tekst over de dag van uw kind 
op de opvang. Ook kunt u via de app facturen inzien, ruildagen en extra 
dagen aanvragen etc.  

Facturen en het doorgeven van wijzigingen
Wijzigingen kunt u regelen via de app. U bent zelf verantwoordelijk voor het 
actueel houden van uw gegevens, maar eens per jaar zullen de medewerkers 
op locatie de kindgegevens ook samen met u controleren op actualiteit.  

Uw facturen ontvangt u per email maar u kunt deze ook inzien in de app. 
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Kindplan-
ning. Indien u uw wachtwoord kwijt bent kunt u deze nogmaals via 
adminstratie@broodspelen.nl aanvragen.
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Eten en drinken op de groep
Wij zorgen voor een gezond en 
gevarieerd aanbod en gaan daarbij uit 
van de richtlijnen van het 
Voedingscentrum. 

Voeding is inbegrepen in de prijs van de 
opvang. We vinden het belangrijk om een 
divers aanbod aan te bieden en sluiten 
daarbij geen voedingsmiddelen uit. 
Kinderen krijgen elke dag fruit of groenten 
aangeboden en er wordt bewust (matig) 
omgegaan met suiker, zout en vet. Op deze 
wijze leren wij kinderen om op een gezonde 
manier met voeding om te gaan.

We willen graag dat samen eten vooral een gezellig en huiselijk moment is 
waarin kinderen samenkomen, hun verhalen kwijt kunnen en kunnen 
oefenen met bijvoorbeeld sociale vaardigheden. Vanuit dit pedagogisch 
oogpunt eten de pedagogisch medewerkers dan ook met de kinderen mee. 
Zij geven het goede voorbeeld en zorgen voor een huiselijke sfeer aan tafel. 

Het voedingsaanbod staat met enige regelmaat op de agenda van de 
oudercommissie. Hoe er wordt omgegaan met voeding, staat uitgewerkt in 
het pedagogisch werkplan en wordt besproken tijdens het intakegesprek. 
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Per doelgroep is er een verschil in wensen en vaardigheden. Daarom bieden 
wij diverse activiteiten op het ontwikkelingsniveau van de doelgroep. Dit 
betekent dat er soms activiteiten voor de hele groep worden aangeboden en 
soms met een verdeling naar leeftijd. 

Wij laten de kinderen meehelpen bij het uitzoeken van het speelgoed. Ook 
mogen zij meedenken over de activiteiten. Zo laten wij de talenten van de 
kinderen ontwikkelen en worden ze uitgedaagd.  

Dagindeling
Iedere BSO locatie heeft een eigen dagindeling. Er is zowel ruimte voor rust 
als activiteiten, voor eten en spelen. 
Wij halen de kinderen op in de centrale hal. Vervolgens eten en drinken we 
wat met de kinderen. Hierna is er ruimte voor een activiteit of om buiten te 
spelen. Tenslotte eten we fruit en mogen de kinderen vrij spelen. 
De kinderen kunnen tot 18.30 uur worden opgehaald. 

De complete middagindeling en de huisregels staan beschreven in het 
Pedagogisch werkplan van de locatie. 
Mocht u of uw kind speciale wensen hebben dan is dit altijd bespreekbaar. 
U kunt hiervoor terecht bij de pedagogisch medewerkers of de 
locatiecoördinator. 

Dagindeling en activiteiten 
Kinderen ontdekken de wereld met spel. 
In de spelbehoefte is er een groot verschil 
in leeftijden: een kleuter heeft andere 
behoeften dan een tiener. Ons speelgoed 
en activiteitenaanbod is afgestemd op 
de verschillende leeftijden van de  
kinderen. Wij maken daarin onderscheid 
in de volgende (leeftijd) categorieën;
vier- tot zesjarigen en zeven- tot 
twaalfjarigen. 
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Activiteiten en workshops
Op onze BSO wordt een uitdagend activiteitenprogramma ontwikkeld. De
medewerkers stimuleren kinderen mee te doen aan de activiteiten, spellen 
en workshops die georganiseerd worden. Een kind mag zelf kiezen om deel 
te nemen. Voorbeelden van activiteiten zijn knutselen, theater, natuur, sport 
& spel etc.
Allemaal activiteiten met actuele thema’s. Activiteiten waar de kinderen 
enthousiast van worden.

Wij houden u ook op de hoogte van het activiteitenprogramma. Deze 
ontvangt u iedere maand per mail en is terug te vinden op de locatie. De 
activiteiten zijn bij onze tarieven inbegrepen. In sommige gevallen, waarbij 
het bijvoorbeeld een externe activiteit betreft, kan een extra bijdrage worden 
gevraagd.  

Uitstapjes/excursies
Om de buitenschoolse opvang nog leuker te maken organiseren wij een 
paar keer per jaar uitstapjes. Wij gaan met de kinderen erop uit, in de nabije 
omgeving of wat verder weg. Voorbeelden hiervan zijn bezoekjes aan een 
museum, sportschool, dierentuin of speeltuin.  Alles om uw kind(eren) een 
heerlijke dag uit te bezorgen. Wij dragen zorg voor een veilige manier van 
vervoeren en spelen en bij alle uitstapjes wordt rekening gehouden 
met de verhouding pedagogisch medewerkers en aantal kinderen 
(beroepskracht-kind ratio).
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Ziekte
Wanneer een kind een besmettelijke ziekte heeft, kan het (in sommige 
gevallen) niet naar de opvang komen. Brood & Spelen Kinderopvang B.V. 
hanteert hierbij het RIVM-beleid waarin staat wat er bij welke ziekte gedaan 
moet worden op het gebied van doktersbezoek, richtlijnen, communicatie 
met ouders en GGD en of een kind naar de opvang mag komen. 

Wanneer een kind zich ziek voelt en daardoor meer individuele zorg nodig 
heeft dan de pedagogisch medewerkers op dat moment kunnen bieden, 
doen wij een dringend beroep op u om uw kind thuis te houden. Als een 
kind op de opvang hangerig of lusteloos is, over pijn klaagt, of ziek is dan 
nemen wij contact met u op voor overleg. In spoedeisende gevallen zullen 
wij direct contact opnemen met 112, de eigen huisarts van het kind of een 
spoedarts. U wordt in dit geval zo spoedig mogelijk ingelicht. Mochten er 
kosten zijn voor de eventuele medische hulp dan zijn deze voor uw eigen 
rekening. 
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Gezondheid, hygiëne en veiligheid
Veiligheid en gezondheid
Per locatie hebben we een beleid Veiligheid 
en Gezondheid. Hierin staat beschreven hoe 
wij met bepaalde risico’s op de locatie 
omgaan en hoe de verschillende onder-
werpen (fysieke veiligheid, sociale veiligheid 
en gezondheid) actueel worden gehouden 
op de locatie zodat iedereen zich bewust 
is van de risico’s die er zijn of die kunnen 
ontstaan. 



Contactmomenten
Contact met groepsleiding
De ophaalmomenten zijn vaak de momenten waarop u informatie met de 
pedagogisch medewerker uitwisselt. Bij het ophalen vertelt de pedagogisch 
medewerker hoe de middag is verlopen, welke activiteiten hebben 
plaatsgevonden, met wie uw kind heeft gespeeld en hoe dat is gegaan. U 
kunt aangeven hoe het thuis met uw kind gaat en eventuele bijzonder-
heden aangeven. Wilt u meer informatie over uw kind, maak dan een aparte 
afspraak met de mentor van uw kind. 

10-minutengesprekken
Naast de overdrachtsmomenten vindt wanneer wenselijk één keer per jaar 
een 10-minutengesprek plaats tussen ouders/verzorgers en de pedagogisch 
medewerker/mentor. Hierin wordt vooral stilgestaan bij het welbevinden van 
uw kind op de BSO-groep. Uw kind wordt vooraf geobserveerd door de 
mentor van uw kind. Wij maken een verslag van het 10 minuten gesprek.

Klachtenprocedure
Ondanks onze inzet is het mogelijk dat iets niet naar wens verloopt. Wij 
verzoeken u een klacht of opmerking zo snel mogelijk met de betreffende 
medewerker te bespreken. Ook kunt u dit melden bij de locatiecoördinator 
of het hoofdkantoor. Zo kunnen we de samenwerking goed houden en onze 
dienstverlening wellicht verbeteren. 

Mocht u een klacht willen indienen dan 
heeft Brood & Spelen Kinderopvang B.V. 
een Klachtenprocedure- klachtenregeling. 
Deze is terug te vinden op onze website. 
 
Indien het ons niet is gelukt om 
binnen zes weken een bevredigende 
afhandeling dan wel een oplossing te 
vinden voor de klacht, kunnen ouders 
een klacht indienen bij de 
Geschillencommissie Kinderopvang 
en Peuterspeelzalen.  
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Oudercommissie
Elke locatie heeft een oudercommissie of 
een alternatieve vorm van ouderraad-
pleging. Per locatie zitten tenminste 
twee ouders in de oudercommissie. 

Twee keer per jaar vergaderen zij met 
onze locatiecoördinator over de opvang 
en de dienstverlening van onze 
organisatie. 

Mocht u interesse hebben om deel te nemen in de oudercommissie, kunt 
u dat doorgeven bij de pedagogisch medewerkers op de groep, de locatie-
coördinator of de oudercommissieleden zelf. U bent ook welkom om een 
vergadering bij te wonen. 

Informatieborden
Op elke locatie hangt een informatiebord met informatie voor ouders. 
Hier kunt u bijvoorbeeld lezen als er een nieuw gezicht is op de groep en 
welke activiteiten er op de planning staan. 

Vragen
Voor administratieve en/of financiële vragen en vragen over plaatsing op
onze BSO kunt u terecht bij administratie@broodspelen.nl.
Mocht u een persoonlijke vraag hebben, kunt u contact opnemen met de 
locatiemanager. 

Contactgegevens kantoor
Brood & Spelen Kinderopvang B.V. 
Oosteinde 85b 
3925 LB Scherpenzeel
Telefoon: 033-2588684
Email: administratie@broodspelen.nl
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Over sommige zaken heeft de oudercommissie adviesrecht en over andere 
zaken stemrecht. In geval van wijzigingen in bijvoorbeeld de groepsindeling, 
verhuizing, voedingsbeleid etcetera nodigt de locatie de OC uit voor een 
overleg. Jaarlijks doet Brood & Spelen Kinderopvang B.V. de oudercommissies 
een voorstel voor de nieuwe tarieven. 



15

Ons BSO team

Lisette Willebrands Nina Schneider Yasemin Sungur

Nicky Kemmers Meroegia Hook

Wij staan voor uw kinderen klaar!

EvenEven
voorstellenvoorstellen

Ons team

Op BSO CSV werken vier vaste pedagogisch medewerkers.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen weten waar ze aan toe zijn en 
een vaste pedagogisch medewerker hebben.
Het team van BSO CSV vormt samen een hecht en betrokken team en 
werken zoveel mogelijk met vaste invallers.

Voor de groep ‘De Avonturiers’ zijn dit Nina en Lisette, voor de groep ‘De 
Flierefluiters’ is dit Nicky en voor de groep ‘De Buitenbende’ is dit Yasemin.
Onze vaste invaller is Meroegia.



Algemene informatie BSO CSV
Adresgegevens:
Duikerlaan 402
2903 AC Capelle a/d IJssel

Telefoon:
Groep Avonturiers (beneden): 
Tel. 06-45722401
Groep Flierefluiters/Buitenbende 
(boven) 
Tel. 06-10991582

E-mail:
Locatie: bso-csv@broodspelen.nl

Locatiecoördinator:
Lisette Willebrands
Tel. 06-16921111
Email: lisette@broodspelen.nl

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdag: 14:30-18:30 uur
Vakanties: 8:00-18:30 uur

Groepen:
Wij hebben drie basisgroepen:
Avonturiers, Flierefluiters & de Buitenbende.

De BSO zit gevestigd in het schoolgebouw van de CSV. 
Wij hebben de zogeheten “toren” tot onze 
beschikking.

De groep Avonturiers zit beneden en de 
Flierefluiters en de Buitenbende zitten 
boven in de toren. Op dit moment 
hebben wij 53 kindplaatsen.

Registratienummer Landelijk 
Register Kinderopvang:
244 349 885


