
 

 

 

 

Praktische informatie  
buitenschoolse opvang Jump 
 
 
 
Straat + huisnummer  Griftdijk 91 
Postcode + plaats  6515 AE Nijmegen 
Telefoonnummer   024 205 32 49 
E-mail    bsojump@kion.nl 
LRK nummer   329312868 
Openingstijden   Na school tot 18.00 uur 

Schoolvakanties 7.30/8.00 uur tot 18.00 uur 
Clustermanager   Lieke Aldenhoven | Yvette van Oort 
E-mail    l.aldenhoven@kion.nl | y.van.oort@kion.nl 
 
 
Basisgroepen en medewerkers 
Bij onze locatie zijn 4 verticale basisgroepen voor kinderen vanaf 6 tot ongeveer 
8 jaar: Krekels, Cheeta’s, Springbokken en Orka’s. Cheeta’s, Springbokken en 
Orka’s hebben ieder maximaal 22 kinderen en in de groep Krekels zijn maximaal 
11 kinderen.  
De kinderen maken gebruik van alle bso ruimtes op de eerste verdieping. Zij 
eten in hun eigen basisgroep hun fruit en drinken daar water/thee bij. Daarvóór 
en daarna kiezen zij waar ze spelen. De ruimtes zijn zó ingericht dat de kinderen 
bijna als vanzelf met leeftijdgenoten spelen. Krekels is de  ruimte waar de 
kinderen muziek kunnen maken en zich kunnen verkleden. Bij Cheeta’s kunnen 
we koken en Orka’s is ingericht als atelier om naar hartenlust te knutselen, 
handwerken en timmeren. De groep Springbokken is ingericht voor zowel de 
peuters, die tijdens de schoolweken in de ochtend aanwezig zijn, als de kinderen 
van de bso, die in de middag komen. Deze ruimte heeft verschillende uitdagende 
hoeken die ook voor bso kinderen erg leuk zijn.  
Er is een stoeiruimte waar de kinderen kunnen bouwen met grote blokken, een 
partijtje tafelvoetbal spelen of lekker stoeien.  
 
Pedagogisch medewerkers zijn vast ingeroosterd bij een van de basisgroepen. 
Daarnaast zijn er soms collega's van een andere locatie. En we maken gebruik 
van medewerkers van Ludios. Dit zijn medewerkers met een sportachtergrond. 
Zij kwalificeren met hun sportopleiding als pedagogisch medewerkers voor de 
bso.  
We maken het rooster aan de hand van het aantal kinderen dat aanwezig is.  
Ook zijn er soms stagiaires, zij zijn boventallig. Meestal komen zij van een 
sportopleiding en organiseren ze allerlei sportieve activiteiten. 
 
Belangrijk en meenemen 
✓ Wij hebben wat reservekleding in geval van een ongelukje, we krijgen deze 

na gebruik wel graag weer terug; 
✓ Jas/das/handschoenen, liefst met naam erop of erin; kinderen weten niet 

altijd zelf wat van hen is en sommige kinderen hebben ook dezelfde kleding 
✓ Als je kind ziek is en niet naar de bso komt, laat je dit altijd weten. Je kunt je 

kind via de opvangkalender in het  Ouderportaal afmelden. De bso is 
telefonisch bereikbaar vanaf ongeveer een half uur vóór openingstijd; 

✓ De verjaardag van je kind vieren we bij de bso in de loop van de middag. Je 
kind krijgt speciale aandacht. De kinderen trakteren niet bij de bso. Dat 
hebben ze op school al gedaan. Is je kind tijdens een schoolvakantie jarig én 
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die dag bij de bso, overleg dan even met de pedagogisch medewerker van 
de groep of je kind een traktatie mee zal brengen. We vinden gezonde 
voeding belangrijk en vragen je geen snoep of chips te trakteren. Voor 
ideeën kijk op: http://bit.ly/Voedingscentrum4-12;  

✓ In de gang, bij de groep op de kapstokken staat een meeneem-bakje: Hierin 
leggen we de knutselwerkjes van je kind om mee naar huis  te nemen. Fijn 
als je hier elke dag even in kijkt. Als werkjes lang blijven liggen gaat het op 
een gegeven moment weg.  

✓ Aan de kapstok hangt voor elk kind een zak (zonder naam) waarin ze hun 
jas, tas en van school meegenomen spullen doen. Kijk ook dagelijks even in 
de zak of er niks achterblijft.  

✓ Wij geven informatie via het Ouderportaal in een nieuwsbericht of een 
persoonlijk bericht. Het is belangrijk deze berichten zorgvuldig te lezen. Als je 
meer dan één kind bij de bso hebt, krijg je de nieuwsberichten dubbel. Dat 
heeft te maken met de instellingen in het Ouderportaal. Helaas hebben wij 
hier geen invloed op. 

 
Activiteiten 
We werken met een activiteitenprogramma per week en laten de kinderen, waar 
mogelijk, meedenken over deze activiteiten. De kinderen kiezen na het fruit eten 
wat zij gaan doen. In de gang hangt een bord, daar hangt ieder kind zijn/haar 
naam bij de activiteit die het kiest. Zo weten we waar de kinderen zijn.  
 
Mentor  
Een van de pedagogisch medewerkers is de mentor van je kind. Zij/hij voert met 
jou het welkomstgesprek en de vervolggesprekken over de ontwikkeling van je 
kind. 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 dat 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. We wijken per dag nooit meer dan drie uur 
per dag af van de beroepskracht/kind ratio (BKR). 
 
In schoolweken wijken we niet af van de BKR tussen 15.00 en 17.30 uur en op 
woensdag tussen 12.30 en 17.30 uur. 
In schoolweken wijken we soms af van de BKR tussen 17.30 en 18.00 uur.  
 
In vakantieweken wijken we niet af van de BKR tussen 8.00 en 17.30 uur.  
In vakantieweken wijken we af van de BKR tussen 7.30 en 8.00 uur, tijdens 
pauzes en tussen 17.30 en 18.00 uur. De pauzes stemmen we af op de 
activiteiten die de kinderen hebben. In totaal is dit nooit meer dan 1,5 uur tussen 
12.30 en 15.30 uur. De precieze tijden kunnen wel per dag verschillen. 
Medewerkers pauzeren per persoon een half uur en om de beurt. Minimaal de 
helft van het aantal medewerkers blijft bij de kinderen. 

 
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. 
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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 Jump 
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