Theepot BSO
We merken steeds vaker dat de 10 +‘ers op de BSO meer vrijheid wensen, terwijl de ouders nog graag
een stukje zekerheid willen t.a.v. de opvang van hun kinderen. Om dit probleem te ondervangen
bieden wij de theepot BSO aan voor kinderen vanaf 10 jaar.
Hoe werkt dit?
Het “theepot BSO” kind komt gewoon op de afgesproken dagen naar de BSO en drinkt eventueel een
kop thee of glas ranja mee. Het kind meldt wat hij/zij die middag gaat doen, daarna heeft hij/ zij
(afhankelijk van de fase) de vrijheid om zijn/haar middag in te delen.(Speelt hij/zij bijvoorbeeld
elders en gebeurt er iets waarbij hij/zij ondersteuning nodig heeft, dan kan het kind terugvallen op de
BSO.)
Aan het eind van de middag (voor 18.00 uur) meldt het kind zich af bij de BSO zodat men daar weet
dat hij/zij naar huis gaat en/of veilig is thuisgekomen.
Betaling
Wanneer uw kind 10 jaar of ouder is komt hij/zij automatisch in de eerste fase van de Theepot BSO.
Deze fase duurt minimaal 1 maand.
Daarna volgt eventueel een overgang naar een volgende fase; naar 50% van de kosten (2e fase) en
uiteindelijk naar 25% van de kosten (3e fase). Wanneer en hoelang de 2e en de 3e fase ingaan en
duren wordt in onderling overleg tussen pedagogisch medewerkers en betreffende ouders bepaald.
Op het locatiegebonden afsprakenformulier wordt per fase aangegeven welke vrijheden uw kind
krijgt.
Verantwoordelijkheid
In een overeenkomst leggen we schriftelijk vast wat uw kind zonder begeleiding mag ondernemen.
Dit betekent dat de activiteiten die zonder begeleiding mogen gebeuren altijd onder de
verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s) vallen.
SKZ is tijdens deze activiteiten (vanaf het moment dat hij/zij de BSO-ruimte verlaat) op geen enkele
wijze aansprakelijk voor schade of letsel aan-, of veroorzaakt door het kind.
Omschrijving fasen Theepot BSO:
SKZ werkt met drie opeenvolgende fasen:
o

1e fase: BSO als opvang met beperkte vrijheid
De BSO’er meldt zich na schooltijd persoonlijk bij de BSO-leiding, is aanwezig bij activiteiten en
onderneemt in overleg soms zelfstandig iets buiten de BSO. Hij/zij meldt zich aan het eind van
de middag persoonlijk af bij de BSO-leiding.(100% betaling)

o

2e fase: Vrijheid groot, opvang beperkt
De BSO’er meldt zich na schooltijd persoonlijk bij de BSO-leiding.
Hij/zij is voor maximaal 50% aanwezig bij activiteiten die voor 16.30 uur plaatsvinden, maar
onderneemt meestal zelfstandig iets voor de middag en meldt zich aan het eind van de
middag af (persoonlijk of telefonisch)bij de BSO-leiding. (50% betaling)

o

3e fase: BSO met meldplicht
De BSO’er meldt zich na schooltijd bij de BSO-leiding (telefonisch of persoonlijk), onderneemt
zelfstandig iets voor de middag en meldt zich aan het eind van de middag weer af
(persoonlijk of telefonisch)bij de BSO-leiding. (25% betaling)

Voor de 2e en 3e fase geldt dat de BSO als vangnet fungeert en dat het kind bij calamiteiten altijd bij
de BSO-leiding terecht kan.

Aanvraagformulier 2e of 3e fase Theepot BSO
Op dit formulier kunt u aangeven in welke volgende fase van de Theepot-BSO u uw kind graag
geplaatst wilt hebben.
Het aanspreekpunt van locatie bespreekt uw aanvraag met de BSO-leiding.
In overleg met u wordt besloten of uw kind in de door u aangevraagde fase geplaatst kan worden. U
krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Naam kind:

_______________________________________

Geboortedatum:

_______________________________________

Gewenste ingangsdatum:

_______________________________________

Gewenste vervolgfase:

_______________________________________

Handtekening ouder(s)/verzorger(s) _____________________________

Bijlage: ingevuld locatiegebonden afsprakenformulier, waarop u aangeeft welke vrijheden uw
zoon/dochter in de door u aangevraagde fase krijgt.

