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BSO Immenkorf vangt op maandag, dinsdag en donderdag alleen kinderen op van basisschool 
Fonkel. Op woensdag en vrijdag worden kinderen van basisschool De Wegwijzer ook 
opgevangen op de Immenkorf. Deze kinderen blijven in hun eigen bubbel en mengen niet met 
kinderen van Fonkel. Deze regels zijn geldig voor de BSO tijdens de reguliere opvang en 
studiedagen. 

1) Iedere pedagogisch medewerker krijgt een eigen basisgroep kinderen toegewezen. Het 
streven is deze basisgroep niet groter te maken dan 10 kinderen. De kleuters zullen in 
groepen van maximaal 20 kinderen opgevangen worden. Hierbij hanteert Bolderburen de 
huidige werkwijze van school. 

2) Bij het samenstellen van de basisgroepen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 
de klassen bubbels. Maar door het aantal beschikbare pedagogisch medewerkers kunnen 
wij hier helaas niet volledig aan voldoen. De mogelijkheid bestaat dus dat een kind in een 
BSO groep terecht komt met kinderen uit een andere klas. Hierbij zal altijd rekening 
gehouden worden met leeftijd, vriendjes en vriendinnetjes; 

3) Het personeel wordt gekoppeld aan een groep. Wisseling van leiding zal zo veel mogelijk 
beperkt worden; 

4) Deze kinderen worden per groep in aparte ruimtes opgevangen en ontmoeten elkaar 
gedurende de opvang niet. In overleg met het kind centrum zullen er meerdere ruimtes 
door ons worden gebruikt. Bij BSO Immenkorf worden de volgende ruimtes gebruikt: 
a) BSO ruimte 1: Klas 1/2B, aangevuld met kinderen uit 1/2 A 
b) Kleuterklas Tessa: Klas 1/2D, aangevuld met kinderen uit 1/2A 
c) Hal kleuters: Klas 1/2C, aangevuld met kinderen uit 1/2A 
d) Hal voor trap: klas 3A 
e) Hal voor trap (tweede helft): klas 3B en 4 
f) Speelzaal: klas 5 
g) Hal boven: klassen 5/6, 6, 7 

5) De gymzaal zal tot nader orde niet gebruikt worden door BSO Immenkorf; 
6) Buitenspelen zal gemengd gebeuren. Alleen de kleuters spelen gescheiden van de rest van 

de groepen; 
7) Omdat de kinderen verspreid over school opgevangen worden, kan het ophalen van de 

kinderen extra tijd in beslag nemen.  
8) Er zal iedere week een activiteiten plan zijn. Alvorens de middag gestart wordt bepaald 

het team hoe invulling gegeven wordt aan dit plan. Hierbij rekening houdend dat het 
mixen van kinderen en leiding zoveel mogelijk beperkt blijft; 

9) Tijdens de BSO worden de toiletten gebruikt die het dichtst bij de opvangruimte liggen; 
10) Tijdens het wekelijkse werkoverleg evalueren we het locatieplan; 
11) Dit locatieplan maakt onderdeel uit van het pedagogisch beleidsplan. 


