
 

 

 

Praktische informatie  
buitenschoolse opvang Michiel 
 
 
 
Straat + huisnummer Pastoor Zegersstraat 77  
Postcode + plaats 6542 VN Nijmegen 
Telefoonnummer  024 205 32 80 
E-mail   bsomichiel@kion.nl  
LRK nummer  210782079 
Openingsdagen  maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag 
Openingstijden  7.30 tot schooltijd 
    Na school en in schoolvakanties bij bso Michiel aan de  
    Tweede Oude Heselaan  
Clustermanager  Marije Plas  
E-mail   m.plas@kion.nl 
 
 
Basisgroepen en medewerkers 
De voorschoolse opvang van bso Michiel is in kinderdagverblijf Joki. De kinderen 
zijn hier in een eigen ruimte met op de leeftijd gericht spelmateriaal en hebben 
een vaste pedagogisch medewerker.  
 
Ouders kunnen hun kind brengen vanaf 7.30 uur en om 8.15 uur brengt de 
pedagogisch medewerker de kinderen naar school. 

 
 
Belangrijk en meenemen 
 Schooltas met de voor school benodigde spullen; 
 Als je kind ziek is, laat je dit altijd weten via het Ouderportaal of telefonisch; 
 Kijk regelmatig op het Ouderportaal en informatiebord voor mededelingen.  
 
 
Mentor  
Een van de pedagogisch medewerkers van de BSO is de mentor van je kind. 
Zij/hij voert met jou het welkomstgesprek en de vervolggesprekken over de 
ontwikkeling van je kind. Voor kinderen die alleen gebruik maken van de VSO is 
de vaste medewerker van de VSO de mentor. 
 
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). 
 
We wijken nooit 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 bso Michiel 
 
 
 
 
Januari 2019 


