
Ons nieuwe montessori kindcentrum! 
Kindcentrum De Rotterdamse Montessorischool 

Op dinsdag 23 augustus 2022 willen wij de deuren van ons nieuwe 
kindcentrum openen. Vanuit de pedagogische visie van Maria Montessori 
starten wij als kindcentrum onze eigen buitenschoolse opvang. Met een 
integraal team van professionals (pedagogisch medewerkers, leerkrachten en 
onderwijsondersteuners) willen wij een totaalpakket bieden aan onze 
kinderen van onderwijs en opvang. Vooral het werken vanuit één team met 
dezelfde visie vinden wij belangrijk. De pedagogisch medewerkers zullen ook 
onder schooltijd voor álle kinderen van de montessorischool extra ingezet 
worden: tijdens de tussenschoolse opvang, maar ook door te werken met een 
klein groepje kinderen of individuele kinderen. De pedagogisch medewerkers 
zijn bekende gezichten in de school voor alle kinderen en medewerkers! 

‘Een integraal team van professionals werkt 
samen aan de ontwikkeling van onze kinderen.’ 

De montessorifilosofie gaat verder dan alleen onderwijs en richt zich juist op 
de totale ontwikkeling van het kind. De BSO is geen verlengde schooldag! 
Kinderen ontwikkelen zich na schooltijd tijdens in- en ontspanning. Met 
name de sociale ontwikkeling is hier belangrijk. Tijdens de BSO organiseren 
wij activiteiten voor de kinderen, maar er is juist ook veel ruimte voor 
ontspanning in een huiselijke sfeer. Vanuit het kosmisch bewustzijn nemen 
wij kinderen aan de hand in het ontdekken van hun interesses en 
persoonlijke talenten: muziek, sport en cultuur komen aan bod.  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Brochure Opvang 
Maak kennis met onze nieuwe buitenschoolse opvang!
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Een divers en 
wisselend aanbod 
in activiteiten. 
Iedere dag staan er 
weer andere activiteiten 
klaar. Voor ieder wat 
wils!  Pagina 4. 

Iedereen in zijn 
kracht 
Zowel de kinderen als 
de medewerkers zullen 
uit hun passie of 
specifiek talent kunnen 
deelnemen aan 
activiteiten. Pagina 2. 

Vakantieopvang 
Ook tijdens de 
schoolvakanties en 
studiedagen verzorgen 
wij opvang. Pagina 3.

KOSMISCH 
BEWUSTZIJN 

Wij stimuleren het 
ontdekken van de 

eigen interesses van 
het kind.

INSPANNING EN 
ONTSPANNING 

Tijdens de BSO is er 
ruimte om te 

ontspannen, maar ook 
om aan leuke 

activiteiten deel te 
nemen.

HUISELIJKE SFEER 
Wij creëren samen een 

huiselijke sfeer. Wij 
drinken een kopje thee 
en besteden aandacht 
aan een fijne ruimte.



Onze visie  
Één team 

In ons kindcentrum werken wij straks samen 
met leerkrachten, onderwijsondersteuners en 
pedagogisch medewerkers. Een pedagogisch 
medewerker begint de werkdag doorgaans om 
ongeveer 11.00 uur. Er wordt eerst voorbereid 
voor de tussenschoolse opvang. Tijdens de 
tussenschoolse opvang hebben de leerkrachten 
hun pauze en spelen de pedagogisch 
medewerkers met alle kinderen van ons 
kindcentrum buiten. Er worden spellen en 
sportactiviteiten georganiseerd op het plein 
waar kinderen aan kunnen deelnemen. Denk 
aan trefbalspellen, knotshockey, touwspringen, 
kingen of ‘rond de tafel’. 

Na de pauzes zullen de pedagogisch 
medewerkers samen met het onderwijsteam 
werken in de klassen. Pedagogisch medewerkers 
kunnen voor alle kinderen in ons kindcentrum 
worden ingezet om bijvoorbeeld extra te lezen 
of rekenen. Pedagogisch medewerkers kunnen 
ook met kleine groepjes kinderen activiteiten in 
de school doen. Wellicht iemand die samen met 
de kinderen werkt in ons buitenlokaal? Of een 
creatieve pedagogisch medewerker die leuke 
knutselopdrachten doet? De pedagogisch 
medewerkers dragen bij aan een verrijking van 
ons onderwijs! 

Na schooltijd verzorgen de pedagogisch 
medewerkers de BSO. Ook voor het organiseren 
van activiteiten in en om de school worden de 
pedagogisch medewerkers actief betrokken. Zo 
maken we er prachtige sintfeesten, 
kerstvieringen en bijvoorbeeld sportdagen van! 

Één pedagogische visie 

De filosofie van Maria Montessori gaat veel 
verder dan alleen het verzorgen van onderwijs. 
Maria Montessori was ervan overtuigd dat 
kinderen zich vanaf de geboorte ontwikkelen, 
voor het grootste deel door zelf te ontdekken en 
op onderzoek uit te gaan. De taak van de 
volwassene is hierbij het verzorgen van een 
voorbereide omgeving die kinderen uitdaagt en 
prikkelt om zelfontdekkend de wereld te 
verkennen. 

Voorbereide omgeving 
De voorbereide omgeving op de BSO is 
vrijblijvender ingericht dan de voorbereide 
omgeving van een klaslokaal. Kinderen komen 
na schooltijd of tijdens vakanties naar de BSO 
en beleven hier hun ‘vrije tijd’. Op de BSO zijn 
er dan ook minder montessorimaterialen te 
vinden en meer materiaal dat bijdraagt aan een 
gevarieerde en ontspannen vrijetijdsbesteding, 
denk hierbij aan gezelschapspellen, 
knutselmateriaal, leesboeken en 
constructiemateriaal, maar ook aan gerichte 
activiteiten op het gebied van natuur, sport en 
spel, muziek, cultuur en uitstapjes. Er is ruimte 
voor een moment aan tafel, een mogelijkheid 
om even de rust op te zoeken, of juist samen te 
spelen. Natuurlijk is er ook de mogelijk om nog 
even dat montessoriwerkje af te maken waar het 
kind zo fijn mee aan het werk was.  
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Zo ziet een dag op onze 
BSO eruit. 
Een normale schooldag… 

Wanneer de kinderen uit school komen, starten we 
in de basisgroepen met een rustmomentje aan tafel. 
Met elkaar drinken we een kopje thee en we eten 
bijvoorbeeld een cracker en soms een koekje. Aan 
tafel nemen we de tijd voor elkaars verhalen en 
bespreken we wat het programma voor de middag 
gaat worden.  

Sommige kinderen hebben zich wellicht vooraf 
ingeschreven voor een activiteit, bijvoorbeeld een 6-
weekse cursus Ukelele spelen. De andere kinderen 
kunnen kiezen uit het aanbod voor de middag. 
Keuzes zouden kunnen zijn: buitenspelen, bakken of 
koken, Lego Masters of knutselen. Dit staat klaar in 
verschillende lokalen of ruimtes. Vaak kunnen zeker 
de jongere kinderen ook gewoon lekker spelen in 
hun basisgroep. 

Aan het eind van de middag komen we weer bij 
elkaar in de basisgroep. De kinderen krijgen nog een 
gezonde snack. Vanaf 17.00 uur tot 18.30 uur 
kunnen de kinderen weer worden opgehaald. 

Ook op de woensdagen zijn wij bij voldoende 
aanmeldingen geopend. 

In de vakantie… 

In de vakantie maken we er natuurlijk een fijne 
vakantiesfeer van! In de vakantie zijn de kinderen 
van 8.10 uur tot 18.30 uur welkom op de BSO. 

We bedenken activiteiten in en om ons kindcentrum. 
Denk hierbij aan vrij spelen, sporten, workshops, 
naar de speeltuin, etc. Regelmatig zullen we er ook 
met de kinderen een dagje op uit trekken. Een 
excursie naar de dierentuin wellicht of lekker 
ravotten in De Speeldernis. Ook culturele uitjes 
staan op het programma: De Kunsthal, het Maritiem 
museum… in en om Rotterdam is er altijd genoeg te 
doen! 

Tussendoortjes, drinken en de lunch wordt tijdens de 
opvang door ons verzorgd. We zorgen hierbij voor 
gezonde variatie. 
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GROEPSSAMENSTELLING 
In ons kindcentrum hebben wij 120 kindplaatsen. Dat betekent dat er 
maximaal 120 kinderen tegelijkertijd kunnen worden opgevangen. 
De kinderen worden ingedeeld in basisgroepen van maximaal 20 
kinderen. In principe hebben wij 3 onderbouwgroepen, 2 
middenbouwgroepen en 1 bovenbouwgroep. Het kan door de 
indeling voorkomen dat een basisgroep ook bouwdoorbrekend is. 
Bijvoorbeeld dat jongere middenbouwkinderen in een 
onderbouwgroep worden geplaatst of oudere middenbouwkinderen 
bij een bovenbouwgroep. Vanuit school kennen de kinderen elkaar 
meestal al goed en zijn ze gewend ook met andere leeftijden in een 
groep te zitten. Uiteraard horen ouders/verzorgers in welke 
basisgroep hun kind kan worden geplaatst.
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Activiteiten BSO 
Vaste ‘dagelijkse’ activiteiten 

Wij bieden dagelijks een divers aanbod van 
vaste activiteiten voor de kinderen. De kinderen 
kiezen iedere dag zelf voor een activiteit. 
Voorbeelden hiervan zijn… 

Lego Masters 
Bij de Lego Masters kun je heerlijk aan de slag met 
de Lego. Wat ga jij vandaag maken? 

Buiten spelen 
Natuurlijk kunnen we ook lekker buiten spelen. Voor 
de jongere kinderen op het kleuterplein met de 
zandbakspullen, karren en fietsen en natuurlijk het 
sjouwmateriaal.  

Sportactiviteiten 
Voor de kinderen is er dagelijks ook op sportief 
gebied genoeg te doen! Op het grote plein 
organiseren we trefbal, de pannakooi, knotshockey, 
touwspringen. Een keer een les yoga of 
mindfullness? Waar heb je zin in? Of we gaan lekker 
voetballen op het Henegouwerplein! 

Koken en bakken 
Een lekkere smoothie of een hartige taart. Lekkere 
recepten worden tijdens de BSO bereid en gegeten! 

Proefjeslab 
Met een ruime variatie aan leuke onderzoekjes en 
proefjes, hoef je je niet te vervelen. Welke proef doen 
wij vandaag? 

Dier- en plantverzorging 
Zorg jij samen met onze pedagogisch medewerker 
voor de dieren? Groente snijden voor de cavia’s, 
kippen knuffelen, hokken schoonmaken… of help jij 
met het zaaien of oogsten in de moestuin? Gewoon 
kijken naar de dieren mag natuurlijk ook! 

Klimgym 
In het speellokaal zetten we regelmatig voor de 
jongere kinderen een fijne klimgym klaar. Lekker 
klimmen en klauteren in het speellokaal! 

Creatief 
Iedere keer bedenken de pedagogisch medewerkers 
weer een leuke creatieve opdracht, waarmee jij aan 
de slag kunt! Diamondpainting, gipsen, maskers 
maken, papier maché. 
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Activiteiten BSO 
6-weekse cursussen 

Iedere periode maken wij met de pedagogisch 
medewerkers een planning van 6-weekse 
cursussen, waar kinderen op onze BSO voor 
kunnen intekenen. Als kinderen zich hiervoor 
hebben opgegeven, volgen zij 6 weken lang deze 
cursus. Voor onze cursussen zoeken we ook de 
samenwerking met externe partijen. We blijven 
steeds op zoek naar leuk nieuw aanbod van 
cursussen en zorgen voor voldoende afwisseling. 
Ook in overleg met de kinderen kunnen we de 
invulling van de volgende periode bepalen! 
Onze eerste ideeën voor korte cursussen zijn… 

Muziekinstrument bespelen 
Leer in 6 weken de basis van een muziekinstrument: 
blokfluit, ukelele, gitaar of misschien het keyboard. 
Welk instrument spreekt jouw aan? 

Sportclinics 
Kickboksen, judo, streetdance, basketbal of hockey? 
Lekker samen sporten is gezond en ook nog eens 
goed voor de sociale ontwikkeling. 

Podiumkunsten 
Voel jij je helemaal vrij op het podium? Is zingen, 
dansen of acteren helemaal jouw ding? Dan is het 
misschien leuk om je op te geven voor een cursus 
dans, musical of zang.  

Schaken 
Vind jij het leuk om te leren schaken? Dan is een 
cursus schaken wellicht echt wat voor jou! In een 
aantal lessen, leer je de beginselen en misschien 
groei jij wel uit tot een grootmeester!  
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ZWEMLES 
Uit onze ouderpeiling kwam duidelijk naar 
voren dat ouders het fijn vinden als 
zwemlessen georganiseerd kunnen worden 
vanuit de BSO. Wij onderzoeken momenteel 
de mogelijkheden voor het organiseren van 
begeleiding naar het zwembad in de 
Oostervant voor de zwemlessen. Hier zullen 
wel bijkomende kosten aan verbonden zijn.



Pakketten en tarieven 
Totaalpakket 

Wilt u het gehele jaar, schoolweken en vakanties, verzekerd zijn van een plek op de BSO? Kiest u dan voor een 
totaalpakket. Behalve de dagen dat de BSO gesloten is, plannen we uw kind standaard in op de weekdag die u 
afneemt. Neemt u bijvoorbeeld opvang voor uw kind af op dinsdag, dan plannen wij uw kind op alle dinsdagen 
dat de BSO is geopend in. U hoeft er dan niet meer steeds aan te denken uw kind in de vakanties speciaal op te 
geven. Meldt u uw kind wel even af als u bijvoorbeeld op vakantie bent? 

Het uurtarief 2022 voor het totaalpakket is � 7,90. 

Schoolwekenpakket 

Kiest u voor een schoolwekenpakket, dan plannen we uw kind op de weekdagen van uw keuze alleen in tijdens 
de schoolweken. Wanneer er een studiedag valt op de weekdag dat uw kind normaal gesproken naar de BSO 
gaat, zit deze bij dit schoolwekenpakket in. 

Als u heeft gekozen voor een schoolwekenpakket, wilt u wellicht zo nu en dan in de vakantie wel gebruik 
maken van de vakantieopvang. Dat kan! Wij vragen u deze extra dagen, uiterlijk twee weken voordat de 
vakantie begint, bij ons aan te vragen. Meestal kunnen we dan deze plekken nog garanderen.  

Het uurtarief 2022 voor het schoolwekenpakket is � 8,25. 

Automatische incasso 

Wij maken uitsluitend gebruik van automatische incasso. De kosten voor de opvang worden maandelijks vooraf 
aan u gefactureerd. Heeft u extra dagen afgenomen, dan komen deze op nacalculatie op de factuur erbij. 

Disclaimer: Alles in deze brochure is onder voorbehoud. Deze brochure schetst voor nu een beeld, zoals wij de opvang voor ons zien. In 
de praktijk kan er op bepaalde onderdelen worden afgeweken van deze brochure.
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