
 

 

Het dagprogramma op een vakantie- of schoolvrije dag 
 
Tijdens de opvang gedurende een schoolvakantie of een schoolvrije dag worden kinderen vanuit 
diverse locaties opgevangen in één van de locaties. Gezelligheid en gezamenlijkheid staan op deze 
dagen centraal. Het dagprogramma geeft kinderen (op den duur) herkenning.  
 
Binnenkomst en eerste spel  
De kinderen worden gebracht door de ouders. We stellen ons (indien nodig) voor en begroeten 
kinderen en ouders bij binnenkomst en zorgen ervoor dat zij zich welkom voelen. Er is tijd en 
aandacht voor de kinderen bij binnenkomst en het afscheid nemen van ouders. De kinderen gaan vrij 
spelen totdat de groep compleet is. We helpen hen op gang in hun vrije spel wanneer dit nodig is en 
stimuleren de kinderen vast kennis te maken met de andere kinderen in de groep.   
 
Break  
Als de groep compleet is, gaan we gezamenlijk iets drinken en worden de activiteiten voor die dag 
besproken. Samen met de kinderen wordt er een activiteit uitgekozen. De activiteit is vrijblijvend, 
maar de kinderen worden wel gestimuleerd tot deelname.   
 
Tijd voor activiteiten!  
In de vakanties staan de activiteiten meestal in het teken van een thema. Elke dag worden er 
activiteiten aangeboden binnen dit thema. Met de activiteiten proberen we een zo groot mogelijk 
deel van de kinderen te bereiken. Er worden diverse leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden, 
waaruit de kinderen kunnen kiezen. Kinderen mogen meedoen met een georganiseerde activiteit, zij 
kunnen ook kiezen voor vrij spel. Tijdens een schoolvrije dag bieden we ook activiteiten aan. Dit kan 
een door ons bedachte activiteit zijn of een activiteit die op de dag zelf met de kinderen bedacht en 
uitgevoerd wordt. Dit stemmen we af op de grootte van de groep en de leeftijd van de kinderen. We 
gaan hier flexibel mee om, zodat we ruimte houden om kinderen net even andere ervaringen op te 
laten doen binnen (of buiten) de BSO.   
  
Lunch  
We bieden kinderen een gezonde lunch aan en lunchen met hen, dit is vaak een gezellig gebeuren! 
  
Halen en brengen van kinderen  
Na de lunch kunnen er kinderen gebracht of gehaald worden. Ook hier is weer tijd en aandacht voor 
de kinderen en hun ouders en de kennismaking met de medewerkers en de groep. Eén pedagogisch 
medewerker houdt toezicht op de kinderen, de andere ruimt met een aantal kinderen op. Daarna is 
er tijd voor vrij spel.   
  
Pauzes pedagogisch medewerkers  
Tijdens vakantie- en schoolvrije dagen hebben pedagogisch medewerkers na de lunch wisselend 
pauze.   
  
Tijd voor activiteiten!  
Pedagogisch medewerkers die geen pauze meer hebben, starten met de middagactiviteiten. 
Kinderen kunnen hieraan meedoen.   
  



 

 

Break  
Er wordt gezamenlijk opgeruimd en daarna gaan we aan tafel om te drinken en een cracker of 
fruit  te eten. Een schoolvrije dag kent het instroommoment/haalmoment van de kinderen die wel 
naar school zijn geweest. Wij zorgen ervoor dat de kinderen die de ochtend aanwezig zijn geweest, 
zich verbonden voelen met de rest van de kinderen. Dit doen wij bijvoorbeeld door hen mee te 
vragen bij het ophalen, de lunch of het drinken samen voor te bereiden. En we nodigen ze 
bijvoorbeeld uit de andere kinderen te vertellen over de ochtendactiviteit. Wanneer een kind na de 
schoolvrije ochtend weer naar haar of zijn eigen locatie gaat, zorgen we voor een goede overdracht 
naar de pedagogisch medewerkers van deze eigen groep. Zo weet een kind zich gehoord, wanneer 
het nog iets vertelt over de ochtend en kunnen wij hier op inspelen omdat we weten hoe een kind de 
ochtend ervaren heeft.   
  
Tijd voor activiteiten, overdracht en afscheid  
Kinderen kunnen na het drinken verder gaan met hun activiteit of starten met vrij spel, er is ruimte 
voor gestructureerd vrij spel. Dit betekent dat we beperkter spel (-materiaal) aanbieden. Zo houden 
we ruimte voor overdracht aan ouders en afscheid van kinderen. Wanneer kinderen zelfstandig of 
met hun ouders naar huis gaan, nemen we duidelijk afscheid van ieder kind. 
 

 


