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Stand van zaken mbt enquête ‘eiland BSO’ De Vrije Vogels  zomer 2016 

In de zomer van 2016 is een op initiatief van Mireille Wiegman (moeder van Skip & Raf) een enquête 

uitgezet onder ouders van lagere school gaande kinderen. Dat heeft veel reacties opgeleverd waar 

BSO de vrije vogels (Marjan van der Wal, Debbie Otten) ism Mireille, de buurtcoach (Andre Foeken) 

en de oudercommissie Vrije vogels’ (namen: Jan Elkhuizen, Karin Visscher, Esther van der Berg) 

inmiddels mee verder zijn gegaan.  

U als ouder heeft via de site inzage in de ruwe uitslagen van de Eiland BSO enquête. Mocht u deze 

willen inzien dan vindt u bijgaand  de link: 

http://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/?s=enquete 

Het volgende is besproken.  

We zijn blij met de grote deelname aan de enquête. De enquête is ook ingevuld door ouders die 

(vooralsnog) geen opvang nodig hebben. 

We kunnen in ieder geval concluderen dat men erg enthousiast is over het idee van een Eiland BSO 

(83,3%), waarbij het eiland als locatie veel meer een rol gaat spelen in de opvang.  

Een aantal opvallende zaken uit de enquête: 

Er blijkt behoefte aan vakantieopvang en ook voor contracten voor zeevarenden (62,5%). Het goede 

nieuws is dat deze mogelijkheden al geboden worden. Hier zal Prokino duidelijker mee naar buiten 

treden. 

Er is  behoefte  aan  flexibele opvang bijvoorbeeld  piekafname, strippenkaarten. Je zou kunnen 

denken aan seizoensgebonden opvang. Bijvoorbeeld bepaalde dagen open in de zomer en die in de 

winter sluiten. Prokino/BSO gaat inventariseren wat de behoefte is bij ouders aan flexibele opvang 

en onderzoeken of daar op ingespeeld kan worden. Ter ondersteuning aan die inventarisatie, is het 

van belang om bij vragen over flexibele opvang contact op te nemen met Debbie of het kantoor in 

Lemmer zodat de behoefte geïnventariseerd kan worden.  

Het is van belang om als Prokino meer te doen aan informatievoorziening over onze service. 

Bijvoorbeeld naar ouders toe via de app, facebook en eventueel informatieve stukken in de krant. 

Qua gewenste activiteiten voor tijdens bso tijd hebben de volgende activiteiten hoge scores 

gekregen: 

 Sport (ism sportaanbieders op eiland: voetbal, kinderyoga, hockey, judo, kickboksen). 

Mogelijkheden onderzoeken. (actie: andre)      68,1% 

 Knutselen           44,4% 

 Buitenactiviteiten (outdoorclub Lies (ipv padvinderij) (ism staatsbosbeheer)  77,8%  

 Culturele activiteiten (theater/zang) (ism oerol,)      51,4% 

 Gezonde voeding Koken (koude keuken SJT)        51,4% 

Er is weinig behoefte aan BSO op meerdere locaties op het eiland. 

Iets minder hoge scores, maar mooi in een activiteitenprogramma te passen en nieuwe ideeën die 

tijdens dit overleg geboren zijn: 

http://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/?s=enquete
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 Techniek 36,1% 

 Film/foto met multimedia 23,6% 

 Maken van een krant 

 Talen 

Ideeën voortkomend uit de vraag aan ouders wat voorwaarden zijn voor hun ideale BSO: 

 Kinderen naar clubjes brengen (nog niet gerealiseerd) 

 Gevarieerd programma (dit doen we overigens al met DOEN, maar dit lijkt nog onvoldoende 

bekend te zijn) (onder in dit document vindt u een beknopte beschrijving van ons 

programma Prokino Doen) 

 Vaste begeleidster (fijn te kunnen melden dat we deze hebben: Sandra Bonnema) 

 Veel buiten (Is het geval: wanneer maar mogelijk trekt de BSO er op uit, in vakanties ook naar 

bos/duin) 

 Activiteiten voor kinderen boven 8 jaar, verschillend aanbod per leeftijd 

 Spelen op het plein, geen druk, niet alle dagen allerlei activiteiten, maar wel vaker dan nu 

 Koken en samen eten met de kinderen (voor ouders) 

 Strippenkaart en systeem vol is vol/losse afname/incidenteel brengen 

 Flexibel/ flexibel breng- en haaltijden /weekend af en toe(seizoen) 

 Contacten met dieren/moestuin/fysiek 

 Kosten niet te hoog (inzichtelijk maken wat de kosten zijn) 

Afspraken naar aanleiding van enquête 

Prokino stelt voor om een periodiek aanbod van een uitgebreide activiteit te doen, waarin het Eiland 

centraal staat. Bovenstaande suggesties worden meegenomen in het programma. Er wordt 

onderzocht of het mogelijk is dit samen te laten lopen met bijv de studiedagen van school en of we 

deze dag kunnen openstellen voor kinderen die niet op de BSO zitten. Prokino stelt samen met de 

BSO een activiteitenaanbod. We stemmen dit af met de scholen, zodat niet tegelijk dezelfde soort 

activiteiten georganiseerd worden.  Daar tussendoor is op de BSO het activiteitenprogramma van 

Doen actief.  

Prokino creëert een app-groep zodat ouders makkelijk met elkaar in contact kunnen komen en 

creëert zo een gelegenheid om een carpool  te organiseren zodat ouders van een zelfde dorp elkaars 

kinderen bij toerbeurt mee kunnen nemen.  

Om kinderen tijdens BSO tijd af brengen/af te halen  bij clubjes/sport is een service die Prokino zou 

kunnen bieden. Echter dan is volume op de BSO wel noodzakelijk (dus zoveel kinderen dat er 2 pp 

groepsleiding aanwezig is). Indien er 1 groep is, dan is er maar 1 pedagogisch medewerker, waardoor 

het niet haalbaar is om van de groep te gaan om kinderen naar sport te brengen. Wel zijn er 

mogelijkheden, afhankelijk van leeftijd en mits ouders zich hiermee schriftelijk akkoord verklaren dat 

kinderen zelfstandig naar sport/clubjes gaan. Om dit te laten slagen moeten goede afspraken 

gemaakt worden over: aan/afmelden, communicatie BSO/club. 

Prokino zal zijn communicatiekanalen beter inzetten om informatie te delen en bekendheid te 

vergaren. Ook social media (Facebook/Twitter/Instagram) kunnen beter en effectiever benut 

worden.  

Voor de behoefte van ouders aan flexibele contracten voor seizoenspieken, wil Prokino in het nieuwe 

jaar graag een passend aanbod creëren. Hier zullen we de ouders nader over informeren. 
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Voor wat betreft de wensen die bij de ouders leven is het goed nieuws dat een aantal punten (even 

noemen) al beschikbaar zijn op de BSO. Wij constateren dat dit blijkbaar nog niet goed genoeg 

bekend is bij de ouders. Dit zal Prokino duidelijker uitdragen.  

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog zaken missen, laat het ons dan alstublieft weten! 

Debbie Otten, Marjan van der Wal, Andre van Foeken, Mireille Wiegman, 

BSO Activiteitenprogramma DOEN!  

 

Op alle BSO locaties van Prokino wordt het activiteitenprogramma samengesteld aan de hand van 

het door ons ontwikkelde activiteitenprogramma DOEN! Met behulp van brainstormsessies op de 

locaties worden de thema's bepaald en uitgewerkt in jaarkalender. In deze jaarkalender is 

aangegeven welke thema’s dat jaar aan de orde komen. Elk thema duurt 3-5 weken en voor elke 

week is een activiteitenprogramma uitgewerkt die met dit thema te maken heeft. Elk nieuw thema 

start met een bezoek aan de bibliotheek met de kinderen, zodat ze gezamenlijk boeken kunnen 

verzamelen over het thema. Deze boeken komen op de thematafel te staan. Activiteiten kunnen ook 

in samenwerking met andere partijen (zoals sportverenigingen, muziekscholen, zelfstandigen) 

worden georganiseerd. Kinderen kunnen op deze manier kennismaken met activiteiten die ze 

normaal gesproken misschien niet zouden doen. In het programma komen de verschillende 

ontwikkelingsgebieden en competenties terug. Pedagogisch medewerker kunnen naar eigen inzicht 

activiteiten aanpassen en afstemmen op specifieke leeftijden. Uitgebreid vakantieprogramma Voor 

elke vakantieweek is –naast het basis activiteitenprogramma- een speciaal keuzeprogramma rondom 

het betreffende thema uitgewerkt. Het keuzeprogramma bestaat uit 5 categorieën: binnen spelen, 

buiten spelen, samen spelen, eten en drinken, uitstapjes/er op uit. Per categorie zijn er weer 4 à 5 

activiteiten uitgewerkt die in de vakantie elke dag gebruikt kunnen worden. Kinderen kunnen dan per 

dag uit maar liefst 20 activiteiten kiezen. In deze weken wordt ook het lunchmenu aan het thema 

gerelateerd en samen met de kinderen wordt de lunch bereid. In het vakantieprogramma worden 

extra tips gegeven voor activiteiten voor kinderen (met name jongens) in de leeftijd van 9 jaar en 

ouder. De activiteiten lopen uiteen van muziek, sporten, dans, koken, tuinieren, theatersport. 

Voorbeelden van thema’s zijn het menselijk lichaam, sport, spel en ontspanning, smaakplezier; proef 

ruik, voel en hoor alles over eten. 

 

 


