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BSO Tapir
BSO Tapir is een speciale buitenschoolse opvang voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Het
is een specialistische opvang voor kinderen met een vorm van autisme, ADHD of ander
psychiatrisch probleem of gedragsprobleem. Binnen onze opvang staat het samenspelen
en contact maken met leeftijdgenootjes centraal. Onze professionele benadering
stemmen we af op de ontwikkeling van de kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen
zich prettig voelen en met plezier naar de opvang komen. Voor de ouders biedt onze
specialistische BSO een ontlasting en een rustmoment voor de thuissituatie.
De kinderen kunnen hier elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag terecht. Van
14.15 tot 18.00 uur. Ook in de schoolvakanties is de BSO enkele weken open. In de
zomervakantie drie weken, in de kerstvakantie één week. In die weken is de BSO geopend
van 9.00 tot 17.30 uur.

Specialistische opvang in een kindvriendelijke omgeving
BSO Tapir werkt met geregistreerde professionals in de jeugdzorg. Ouders kunnen daarom
vertrouwen op jarenlange ervaring en grote deskundigheid rond de opvang en begeleiding
van kinderen met speciale ontwikkelingsvragen.
Door het specialistisch karakter van deze BSO is er één groep voor maximaal tien kinderen
De aangeboden activiteiten stemmen we op de leeftijd van de kinderen af.
De BSO is gevestigd in één gebouw samen met de scholen De Tapir en De Windroos. We
hebben een eigen groepsruimte als basis. De ruimte van de groep is sfeervol aangekleed
en aangepast aan de behoeften van de kinderen. De speelmogelijkheden binnen en buiten
de groepsruimte zijn groot. Zo is er een gymzaal en een eigen speelplaats. Omdat de BSO
naast het Goffertpark is gevestigd, lopen we daar ook regelmatig naar toe.
Onze specialistische BSO heeft vier jeugdzorgwerkers die op vaste dagen werken. Voor het
kind zijn er dus altijd vertrouwde gezichten. Naast de deskundige kindgerichte en positieve
benadering, zorgen de jeugdzorgwerkers voor een veilige en warme omgeving, met een
duidelijk ritme en structuur.
Wanneer ouders hun kind bij de BSO komen ophalen, is dat voor de begeleiders een
contactmoment om ouders op de hoogte te houden over het welbevinden van het kind.
Verder heeft elk kind een eigen postvakje waarin we tekeningen en knutsels bewaren. In
dit postvakje kunnen de ouders ook de brieven of andere informatie voor ouders vinden.
De spreek- en schrijftaal bij de BSO is Nederlands.

Hoe ziet een middag BSO eruit?
BSO Tapir is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 14.15
tot 18.00 uur.
Een middag heeft een vaste indeling om de kinderen duidelijkheid en structuur te bieden:
1. Binnenkomst / vrijspelen			
4. Fruit eten
2. Drinken				5. Vrijspelen
3. Groepsactiviteit en/of vrijspelen

Praktische informatie
•

•

•

Speelgoed van thuis meenemen mag. Dit betekent dan dat ook andere kinderen uit de
peutergroep hiermee spelen. Als dit niet kan, of als speelgoed onvoldoende veilig is,
leggen we het speelgoed in de lade van uw kind, tot het einde van de ochtend. We zijn
niet verantwoordelijk als het eigen speelgoed stuk gaat of kwijt raakt.
Wanneer een kind medicijnen nodig heeft in de tijd dat het onze BSO bezoekt, maken
we hier met u als ouder aparte afspraken over. We informeren u bij de start van de
opvang ook over ons medicatiebeleid.
We maken soms foto’s van activiteiten. Het kan zijn dat foto’s in onze groepsruimte
worden opgehangen. Indien er opnames zijn voor begeleiding, onderzoek of publiciteit
wordt u expliciet van tevoren om toestemming gevraagd.

Hoe komen de kinderen naar de BSO?
Wanneer de kinderen de school op onze eigen locatie bezoeken, halen de
jeugdzorgwerkers de kinderen in de klas op. Oudere kinderen mogen zelf naar de BSO
komen, mits we daarvoor schriftelijke toestemming hebben van de ouders. Er zijn ook
kinderen die een andere school bezoeken en met een taxi worden opgehaald. Met de
ouders spreken we af of de kinderen zelf van de taxi-parkeerplaats naar de BSO lopen of
dat ze door de jeugdzorgwerkers worden opgehaald.
Oudere kinderen mogen met toestemming van de ouder zelfstandig lopend of fietsend
naar de BSO komen. Voordat het kind zelfstandig naar de BSO komt, oefenen we de route
een paar keer samen met een jeugdzorgwerker. Met de kinderen die zelfstandig naar de
BSO komen maken we afspraken, bijvoorbeeld dat ze zich melden bij aankomst.

•
•
•

Specialistische opvang voor kinderen met een vorm van autisme,
ADHD of ander psychiatrisch probleem of gedragsprobleem.
Voor de ouders biedt onze specialistische BSO een ontlasting en een
rustmoment voor de thuissituatie.
Binnen onze opvang staat het samenspelen en contact maken met
leeftijdgenootjes centraal.

Afmelden en ophalen
Wanneer u uw kind voor de BSO wilt afmelden wegens ziekte of een andere reden, horen
we dat graag vóór 14.45 uur. In de vakantieweken graag vóór 9.30 uur.
U kunt ons bereiken via T 024 678 85 38. Als de pedagogisch medewerkers niet
bereikbaar zijn, kunt u ook bellen met T 024 678 85 22. U krijgt dan de receptioniste aan
de telefoon die vervolgens aan ons doorgeeft dat uw kind die dag niet komt.
Als iemand anders uw kind komt ophalen, dan willen wij dit van tevoren weten. We geven
uw kind uiteraard niet met onbekenden mee. Als het u door omstandigheden niet lukt om
uw kind op tijd op te halen, zorg er dan voor dat iemand anders uw kind komt ophalen en
informeer de medewerkers hierover.
Wanneer u in de BSO aanwezig bent met brengen en/of ophalen, heeft u als ouder zelf de
verantwoording voor het gedrag van uw kind.

Informatie en aanmelding
Met vragen over de specialistische buitenschoolse opvang en over het aanmelden, kunt u
terecht bij ons Entreeteam. Zij leggen graag uit hoe een aanmelding gaat en helpen u op
weg.
Professionals van wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen kinderen
aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. Artsen kunnen ook
aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein.
Met een gemeentelijke schikking zijn er aan onze specialistische BSO geen kosten
verbonden. Ouders hoeven dan ook geen eigen bijdrage te betalen.
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