IKC de Bonte Pael
Stichting IKC de Bonte Pael
23 Augustus 2016 is Stichting Integraal Kind Centrum de Bonte Pael opgericht met als
doel het oprichten en instant houden van kwalitatief goede kinderopvang. Met het
oprichten van deze stichting bieden wij binnenkort binnen onze school onderwijs &
opvang. Ontwikkeling, opvoeding en ontspanning zal door 1 team in 1 gebouw en
volgens 1 visie worden aangeboden.
Het multidisciplinair team heeft als doel de kinderen een veilige, prettige, inspirerende
en stimulerende omgeving te bieden. Onderwijs en opvang gebeuren vanuit de visie dat
ieder kind ertoe doet en ieder kind zijn eigen talenten heeft. Er is binnen het IKC
aandacht voor het individuele kind; om hem/haar als persoon te helpen vertrouwen op
te bouwen in wat hij kan en wie hij is en ook om zijn/haar weg te vinden als onderdeel
van een groep/in de sociale maatschappij.
Binnen het pedagogisch beleid op de BSO wordt aangesloten bij de Kanjertraining.
Kinderopvang op onze locatie
Binnen het IKC is er een ruimte ingericht die de kinderen uitnodigt om hun vrije tijd op
een huiselijke en prettige manier door te brengen. Naast de huiselijke BSO-ruimte zal er
gebruik gemaakt worden van de speelzaal, de buitenruimten (patio en schoolplein) en
de aula met het podium.
Activiteiten
Er is dagelijks voldoende tijd en ruimte voor vrij spel, even lekker niks doen, de
mogelijkheid om rust te nemen, te vervelen en te ontspannen.
Kinderen hebben echter ook behoefte aan georganiseerde activiteiten. Er is daarom
dagelijks een divers aanbod. Daarin zijn de interesses van de kinderen erg belangrijk.
Die nemen we dan ook graag mee in het aanbod van activiteiten. Daarnaast denkt
periodiek een kinderraad mee.
De activiteiten worden aangeboden door het vaste team van medewerkers dat de groep
leidt. Er zullen ook regelmatig vakkrachten met diverse specialismes op het gebied van
natuur, techniek, beeldende vorming, sport, drama en dans ingehuurd worden.
We werken met een twee wekelijks activiteitenprogramma. Dit activiteitenprogramma
hangt zichtbaar voor de kinderen en ouders in de BSO-ruimte. De kinderen kiezen zelf
voor deelname. We leren de kinderen om zich –leeftijdsadequaat- aan gemaakte
afspraken/inschrijving te houden.
Dagarrangementen
Ieder kwartaal zullen er door vakkrachten naschoolse activiteiten worden aangeboden.
De BSO-kinderen en de kinderen van school (tegen een kleine vergoeding) zijn welkom
om aan deze activiteiten deel te nemen. Het zullen activiteiten zijn die 5 à 6 weken
zullen duren en die afgesloten worden met een presentatie/uitvoering waar natuurlijk
de ouders/verzorgers, broertjes/zusjes van harte welkom zijn.
Af te nemen diensten
Buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael is geopend van 7.00 uur – 18.30 uur,
52 weken, vijf dagen per week (feestdagen dicht).
Wij bieden voorschoolse opvang (VSO), tussenschoolse opvang (TSO) en naschoolse

opvang (NSO).
De voorschoolse opvang (VSO) is mogelijk vanaf 07.00 uur tot aanvang school. Indien
gewenst kan een ontbijt verzorgd worden. Tijdens de VSO worden rustige activiteit
aangeboden. De prijs is € 6,42 per VSO.
Tijdens de tussenschoolse opvang (TSO), ook wel het overblijven genoemd, eten de
kinderen hun zelf meegebrachte lunch op onder toezicht van de overblijfouders. Door
pedagogisch medewerkers, vrijwilligers en stagiaires worden activiteiten aangeboden
waaruit de kinderen kunnen kiezen. De prijs € 1,75 per keer.
Voor de naschoolse opvang (NSO) worden de jongste kinderen aan het eind van de
schooldag uit de klas opgehaald, de oudere kinderen komen zelf naar de BSO-ruimte. Er
worden diverse activiteiten aangeboden. Er zijn twee momenten voor eten en drinken
en gezonde tussendoortjes zoals fruit of crackers. Het laatste eetmoment vervangt geen
avondmaaltijd. De opvang is mogelijk tot 18.30 uur
Op maandag, dinsdag en donderdag telt de opvang 3 ¼ uur, op woensdag telt de opvang
6,5 uur, op vrijdag is het afhankelijk van de groep waarin uw kind zit; voor groep 1 t/m
4 is het 6,5 uur en voor groep 5 t/m 8 3 ¼ uur.
Op maandag, dinsdag en donderdag kost de opvang € 6,42 per uur op woensdag en
vrijdag kost het € 6,02 per uur.
Wij bieden ook vakantieopvang en opvang tijdens andere lesvrije dagen zoals
studiedagen, behalve tijdens de officiële feestdagen. De openingstijden zijn dan van
08.00 uur tot 18.30 uur. In combinatie met de voorschoolse opvang kan vanaf 07.00 uur
de opvang worden gebruikt. Tijdens de vakantie krijgen de kinderen een lunch
aangeboden en een speciaal programma met activiteiten rondom een thema.
Op maandag, dinsdag en donderdag kost de opvang € 6,42 per uur op woensdag en
vrijdag kost het € 6,02 per uur.
Flexibele opvang is zowel tijdens school- als vakantieweken mogelijk. Indien we 4
weken van te voren weten wanneer u opvang nodig heeft, kunnen we u de gevraagde
opvang garanderen. Heeft u op korte termijn flexibele opvang nodig, dan kan dat als het
kind/leidsterratio (1 op 10) met het ingeroosterde personeel geen problemen oplevert.
Heeft u in de vakantie extra vakantie opvang nodig, dan kan dat als het in de planning
past qua kind/leidsterratio en activiteiten & uitjes.
Samenvatting mogelijkheden af te nemen opvang:
A.
Totaal pakket van 52 weken. U bent verzekerd van een gereserveerde plaats in
de vakantie en schoolweken.
B.
Schoolweken opvang. U bent verzekerd van een gereserveerde plaats in de
schoolweken.
C.
Flexibele vakantieopvang. Indien we deze weten bij aanmelding, nemen we deze
vakantie opvang mee in de offerte. U bent dan verzekerd van gereserveerde
vakantiedagen en u kunt de dagen meenemen in de aanvraag voor de
kinderopvangtoeslag bij de belasting.

