Buitenschoolse opvang
leuk én goed voor kinderen

Bijna alles mag en bijna
niets moet op de BSO
Een vertrouwde plek voor uw kind: dat bieden wij bij Kinderopvang
Humanitas. Een plek waar uw kind zich welkom voelt, waar hij mag
zijn wie hij is. Maar ook een plek waar van alles te beleven is.
Kinderopvang Humanitas is er namelijk van overtuigd dat elk kind
uniek, sterk en actief is, met veel mogelijkheden, verlangens en
wensen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld
verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Goede kinderopvang
sluit aan bij hun ontwikkeling.

Buitenschoolse opvang:

Partners in opvoeding
Een vertrouwde plek voor u als ouder/verzorger: dat bieden
wij ook. U kunt van ons op aan, van onze deskundigheid
en onze beschikbaarheid. Want niet alleen uw kind moet
zich prettig bij ons voelen, maar u ook. Pas dan kunt u met
een gerust hart aan het werk. Wij zijn ons bewust van onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid, wij voelen ons partners
in de opvoeding en verzorging van uw kind(eren). Daarom
hechten wij grote waarde aan goede communicatie en
wederzijdse betrokkenheid.
Pedagogisch medewerkers: onze trots
De kwaliteit van goede kinderopvang staat of valt met
de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers. Een goede
werksfeer en aandacht voor deskundigheidsbevordering
zorgen ervoor dat het personeelsverloop laag is. Zo is en
blijft een BSO van Kinderopvang Humanitas voor iedereen
een prettige plek om iedere keer weer terug te komen.
Wat onze BSO’s uw kind bieden
Samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen, je gewaardeerd voelen, vriendschappen sluiten: dat is het leven van
kinderen in de basisschoolleeftijd. En daar willen wij zoveel
mogelijk bij aansluiten. Natuurlijk is de ontwikkeling van
ieder kind anders. Bij ons mag een kind zijn wie hij is. Snel
met het een, misschien iets langzamer met het ander.
Uitgelaten of juist rustiger. Vrolijk, maar soms ook wel eens
verdrietig. En soms heeft een kind gewoon zin om ruzie te
maken.
Onze visie op kinderen bepaalt mede de inrichting van onze
BSO’s. Kinderopvang Humanitas wil kinderen op alle ontwikkelingsgebieden stimuleren: motorisch, emotioneel en
intellectueel. Dus kunnen onze kinderen hutten bouwen en
voetballen, spelletjes doen en zich verkleden, lezen en
puzzelen, computeren en taarten bakken, luieren en stoeien. Voorop staat dat buitenschoolse opvang voor kinderen
vrije tijd moet zijn. Dat wil zeggen dat bijna alles mag,
maar bijna niets moet.

gun je ieder kind!

Samenstelling van de groepen
In onze BSO’s komen de kinderen samen
in basisgroepen. Het aantal pedagogisch
medewerkers per groep is afgestemd op
het aantal aanwezige kinderen en voldoet
aan de wettelijke eisen. Als het aantal
kinderen het toelaat werken we met verschillende leeftijdsgroepen. Een kind van
5 jaar heeft andere behoeften dan een
kind van 11 jaar. Hier spelen we qua inrichting en activiteitenaanbod op in.
Eerste kennismaking
Wij vinden het belangrijk dat kinderen
in hun eigen tempo aan de BSO wennen. U bent van harte welkom om samen
met uw kind voorafgaand aan de start te
komen kijken. Dan kunt u samen een
kijkje nemen in de BSO en kennismaken
met de pedagogisch medewerkers.

Contact met ouders is van groot belang
Ouders/verzorgers delen de opvoeding met de pedagogisch
medewerkers van de BSO. Dat vraagt dus om betrokkenheid en overleg, ook als kinderen groter worden. Dat
overleg vindt plaats op verschillende momenten, bij het
dagelijkse ophalen, tijdens ouderavonden of oudergesprekken. De BSO is een plek waar u een luisterend oor vindt,
waar pedagogisch medewerkers enthousiast vertellen over
de leuke momenten van de dag en waar ruimte is voor uw
persoonlijke wensen.

Wie is Kinderopvang Humanitas?
Kinderopvang Humanitas is een van de grootste kinderopvangaanbieders in Nederland. Kinderdagverblijven,
centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en
gastouders bieden iedere dag duizenden kinderen in de
leeftijd van 0 tot 13 jaar een veilige en vertrouwde plek.
Kinderopvang Humanitas werkt vanuit een visie waarbij
de mens centraal staat en waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze
ideeën zijn bepalend voor hoe wij in de kinderopvang in
ons werk staan, voor onze relatie met kinderen, ouders
en collega’s.

Openingstijden
De BSO’s van Kinderopvang Humanitas
zijn het hele jaar op werkdagen geopend,
na school en in de vakantie. Op zaterdag,
zondag en feestdagen zijn wij dicht. De
medewerkers van de BSO bij u in de buurt
kunnen u meer vertellen over de dagelijkse
openingstijden. Wanneer u een dag extra
moet werken, kunt u informeren naar de
mogelijkheden voor extra opvang bij onze
pedagogisch medewerkers. Dat is namelijk
afhankelijk van de beschikbare plaats, de
aanwezigheid van voldoende pedagogisch
medewerkers en de samenstelling van de
groep. Het incidentele gebruik van extra
dagdelen betaalt u apart. Voor flexibele
kinderopvang kunt u uitstekend terecht
bij Gastouderopvang Humanitas. Daarnaast biedt een aantal locaties ook een
aanbod voor ouders/verzorgers met wisselende werkschema’s.
Kosten
De Wet kinderopvang gaat ervan uit dat
ouders/verzorgers, werkgevers en overheid ieder een deel van de kosten van de
kinderopvang betalen. De ouders sluiten
een overeenkomst met de BSO gebaseerd
op de brutokosten van de opvang, dus
zonder tegemoetkoming van werkgevers
en overheid. De tegemoetkoming van de
overheid en de werkgevers kunt u bij de
Belastingdienst aanvragen
(www.belastingdienst.nl).

Kinderopvang Humanitas investeert in
de kwaliteit van de door haar aangeboden
diensten. Om deze te waarborgen is ook
uw inbreng en informatie onmisbaar.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of wilt u een van onze centra voor buitenschoolse opvang
bezoeken, kijk dan op www.kinderopvanghumanitas.nl voor de vestigingen bij u
in de buurt.
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De meest recente versie van deze folder kunt u terugvinden op www.kinderopvanghumanitas.nl en op het extranet van de locatie.

