Handige kaart BSO
Alle algemene informatie op een rijtje.

Hoe kunt u ons bereiken?
Pure-Kids
Reest 2
9406 HH Assen
T. 06-27136098
Email adres: administratie@pure-kids.nl
Eigenaar: Ina Kuperus
Tel: 06-27136098
E-mail: ina@pure-kids.nl
Werkdagen Ina: maandag t/m donderdag
Kantoor Pure-Kids
Tel: 06-27136098
Administratie, e-mail: administratie@pure-kids.nl
Financiën, e-mail: crediteuren@pure-kids.nl
Website: www.pure-kids.nl
Opvangmogelijkheden
Kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar met en zonder indicatie.
Vanaf 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van onze BSO bij Pure-Kids. Onze BSO zit
in hetzelfde pand.
Openingstijden, flexibele en verlengde opvang
Maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Mocht de deur op slot zijn dan kunt u
aanbellen. Verlengde opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur. Hiervoor kunt u apart een
contract afsluiten. Daarnaast biedt Pure-Kids flexibele opvang. Ook hiervoor kunt u een
apart contract afsluiten. De opvang is gegarandeerd op gewenste dagen/dagdelen
wanneer deze voor de 15e van de voorgaande maand zijn doorgegeven.
Traktatiebeleid
Wilt u zoveel mogelijk een gezonde traktatie meegeven? Voor tips zie website van het
voedingscentrum of vraag onze medewerkers.
Vervoer van school naar de BSO
De kinderen worden met auto’s van school gehaald door een bekend pedagogisch
medewerker. Er is een vast taxirooster.
Overdracht
Wij (u als ouder/verzorger en wij als pedagogisch medewerker) hebben altijd contact met
elkaar bij het halen en brengen. Voor een goede overdracht en voor de veiligheid van uw
kind dragen wij de verantwoordelijkheid letterlijk aan elkaar over bij het halen en
brengen.
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Sluitingsdagen en vakantieweken 2020
Nationale erkende vrije dagen
Pure–Kids is gesloten op de door de Rijksoverheid erkende vrije dagen die op een
doordeweekse dag vallen. Hieronder staat het overzicht.
Woensdag 1 januari 2020
Maandag 13 april 2020
Maandag 27 april 2020
Dinsdag 5 mei 2020
Donderdag 21 mei 2020
Maandag 1 juni 2020
Vrijdag 25 december 2020

Nieuwjaarsdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Eerste Kerstdag

Extra sluitingsdagen Pure-Kids
Vrijdag 22 mei 2020 (dag na Hemelvaart) en donderdag 31 december 2020
(oudejaarsdag). Op deze twee dagen is Pure-Kids gesloten.
Beperkte openstelling (open op aanvraag van ouder)
Wij zijn beperkt open tussen Kerst en Oud & Nieuw.
Vakantieweken
De schoolvakanties worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van OCW. Voor het
kalenderjaar 2020 zijn er in de regio Noord 11 schoolvakantieweken aangewezen.
Naast de genoemde vakantieweken, bepalen de scholen in de stad of de regio wanneer
de 12e vakantieweek is.
De 11 vakantieweken 2020 vastgesteld door het Ministerie:







Kerstvakantie (2e week Kerstvakantie) 30 dec 2019 tm 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 15 t/m 23 februari 2020
Meivakantie 25 april t/m 3 mei 2020
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020
Herfstvakantie 10 oktober t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Bijzondere dagen
Goede vrijdag (10 april) 2020
Deze dag zijn wij open.
Vrijdag 22 mei 2020 (dag na Hemelvaart)
Deze dag zijn wij gesloten.
Ruilen van dagen
Ruilen van dagen is mogelijk als de groepsgrootte en de personele bezetting dit toelaten.
U kunt dit schriftelijk, tot 14 dagen voor datum, aanvragen via administratie@purekids.nl. Daarna alleen in overleg met de pedagogisch medewerkers, zij kunnen direct
zien wat de mogelijkheden zijn. Erkende feestdagen kunnen niet worden geruild.
BKR (Beroepskracht – kind ratio)
Op een dag mag je drie uur afwijken van de beroepskracht-kind ratio. Deze regelt
hoeveel pedagogisch medewerkers op het aantal kinderen aanwezig moet zijn.
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Op Pure-Kids kunnen we op de volgende tijden afwijken (en tijdens vakantie- en
margedagen):
Van 08.15 tot 09.00 uur: 0,75 uur (voor 08.15 uur is nog niet de helft van het aantal
verwachte kinderen aanwezig)
Van 13.00 tot 14.30 uur: 1,50 uur (pauze tijden)
Van 17.15 tot 18 uur: 0,75 uur (na 18.00 uur is minder dan de helft van de kinderen nog
aanwezig.
Dit betekent dat wij tussen 09.00 uur – 13.00 uur en tussen 14.30 uur – 17.15 uur bij
een meer dan halfvolle groep altijd twee pedagogisch medewerkers inzetten. Voor 08.15
uur en na 18.00 uur laat de bezetting toe dat er iemand alleen werkt op de groep.
Per dag is er tenminste één van de pedagogische medewerkers het grootste gedeelte van
de dag werkzaam in de basisgroep van het kind. Ook op de andere groepen werken vaste
medewerkers, daarnaast maken wij gebruik van vaste invalkrachten via een
uitzendbureau. Zij zijn inmiddels ook een bekend gezicht voor de kinderen.
Het aantal medewerkers dat op de groep werkt is afhankelijk van het aantal kinderen en
hun leeftijd.
Op Pure-Kids zijn er 3 BSO groepen. Hier mogen maximaal 36 kinderen worden geplaatst
met drie pedagogisch medewerkers.
Wij werken volgens het wettelijk vastgestelde leidster-kind ratio, hetgeen betekent dat
één pedagogisch medewerker aanwezig is voor:
10 kinderen van 4 tot 7 jaar;
12 kinderen van 7 tot 9 jaar;
12 kinderen van 9 jaar en ouder.
Dit zijn de wettelijke regels. Omdat Pure-Kids steeds meer kinderen opvangt met een
indicatie, kiezen wij ervoor om meer pedagogisch medewerkers in te zetten per groep.
Het heeft onze voorkeur om twee pedagogisch medewerkers per 10 kinderen op de groep
van 4-7 jaar en twee pedagogisch medewerkers per 12 kinderen van 7 tot 9 jaar en twee
pedagogisch medewerkers per 12 kinderen van 9 jaar en ouder in te zetten. Dit om de
groep, indien nodig, te splitsen of voor één op één begeleiding.
Jeugdwet
Pure-Kids vangt de buiten reguliere kinderen ook kinderen met een indicatie op. Deze
groep kinderen valt onder de Jeugdwet. Om deze kinderen te kunnen bieden wat ze
nodig zijn hebben wij ervoor gekozen om de groepen kleiner te houden dan de wet
kinderopvang voorschrijft.
Een deel van ons personeel zijn hbo-specialisten. Hiermee voldoen wij aan de Jeugdwet.
Zij werken samen met betrokken instanties, orthopedagogen en gedrag-wetenschappers.
Voor ieder kind wordt een zorgplan opgesteld. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en
indien nodig bijgesteld. Dit alles gebeurt in overleg met betrokken partijen en
ouder(s)/verzorger()s. Wij gaan zorgvuldig om met gegevens en zorgplannen van onze
kinderen. Deze zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Omdat Pure-Kids zelf nog niet
bevoegd is om de indicaties bij te gemeente te regelen, heeft Pure-Kids een
onderaannemer-schap met Meet te Hooghalen.
Dagindeling
Bij binnenkomst op de BSO hangen de kinderen hun jas op en ruimen ze hun tas op. Hierna
gaan ze eventueel naar het toilet en wassen ze hun handen. Dan gaan ze aan tafel om iets
te eten en te drinken. Op woensdag, vrijdag, margedagen en vakanties wordt er tussen de
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middag samen geluncht. Buiten de vaste momenten om kunnen kinderen vrij spelen of
deelnemen aan een activiteit. De keus ligt bij het kind. Wij bieden activiteiten aan passend
bij de behoeftes en belastbaarheid van de kinderen. Deze activiteiten zorgen er verder
voor dat elk kind uitgedaagd wordt op zijn of haar niveau en ontwikkeling. Ieder kind is
uniek en mag zich ontwikkelen op zijn/haar eigen tempo.
Ons ritme ziet er als volgt uit:
de pedagogisch medewerkers zetten de spullen klaar voor het eetmoment
kinderen worden opgehaald van school
eten (cracker/rijst wafel) en drinken
vrij spel en/of activiteit
fruit/groente eten (of iets wat ze zelf hebben gebakken of gekookt) en drinken
kinderen worden opgehaald
Dit ritme is voornamelijk voor de jongste bso groep. Op de oudste bso groep kijken we
nog meer naar de individuele behoefte van het kind op dat moment.
Oudercommissie
Om de ouders/verzorgers te vertegenwoordigen heeft Pure-Kids een oudercommissie.
Deze commissie behartigt de belangen van de ouders/verzorgers met betrekking tot de
opvang van hun kinderen. U kunt met de oudercommissie in contact komen via één van
onze medewerkers.
Pedagogisch Beleidsplan
Ons beleidsplan staat op onze website: www.pure-kids.nl
Protocollen
Pure-Kids werkt met protocollen. Deze protocollen zijn werkinstructies voor
medewerkers. In deze protocollen staat hoe te handelen in bepaalde situaties. Deze
liggen ter inzage op kantoor.
Afspraken en huisregels
Voor de veiligheid en goede verzorging van de kinderen gelden bij ons een aantal
afspraken. De afspraken gelden voor u en uiteraard voor ons.
Hieronder zijn ze kort samengevat:
U (ouder/verzorger) en wij (pedagogisch medewerker) dragen de
verantwoordelijkheid voor de kinderen letterlijk over bij het halen en brengen.
Zowel u (ouder/verzorger) als wij (pedagogisch medewerker) nemen bij het
vertrek altijd afscheid van het kind, maar ook van elkaar, zo weten wij dat de
verantwoordelijkheid aan ons is overgedragen.
Indien uw kind door iemand anders wordt opgehaald vertelt u ons dit altijd van
tevoren.
Wanneer uw kind onverhoopt niet komt geeft u dat altijd door, als het kan van
tevoren en anders de dag zelf.
Wij nemen contact met u op wanneer uw kind zich niet lekker voelt of koorts
heeft.
Wij worden graag op de hoogte gesteld wanneer uw kind ziek is of als het
hoofdluis heeft.
Pure-Kids is niet verantwoordelijk voor het zoekraken en stukgaan van
meegebracht speelgoed, tablets, mobieltjes, kleding, brillen e.d.
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De roosters voor flexibele opvang dienen een maand van tevoren bij ons bekend
te zijn.
Wij bellen u altijd op als er iets met uw kind gebeurt.
Wij zorgen ervoor dat u altijd kunt zien op het whiteboard welke pedagogisch
medewerker er op de betreffende dag werkt.
Ouder(s)/verzorger(s) tekenen voor medicatie.
Deuren en hekjes worden door u en ons dichtgedaan, zodat kinderen niet
ongezien kunnen weglopen.
Op onze locaties wordt niet zonder toestemming gefotografeerd.
Zorg dat er altijd iemand bereikbaar is in geval van nood met het juiste
telefoonnummer.
Binnen en buiten onze locatie wordt niet gerookt.

Wij wensen u en uw kind een heel fijne tijd bij Pure-Kids!
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