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Inleiding
Het pedagogisch beleidsplan geldt als basis voor het pedagogisch handelen van alle medewerkers
van Bibelebonz. Het pedagogisch beleidsplan is een plan voor lange termijn en beschrijft in grote
lijnen wat we doen, hoe we dat doen en waarom we het zo doen.
Dit pedagogisch werkplan is een concretere uitwerking van het pedagogisch beleidsplan. In het
plan dat voor u ligt, wordt de dagelijkse gang van zaken bij de TienerBonz beschreven. Op deze
manier krijgt u inzicht in de manier waarop wij onze visie in praktijk brengen en hoe wij met uw
kind(eren) omgaan. Het geeft richting aan keuzes die we maken in het omgaan met kinderen, het
vastleggen van afspraken en het vertalen van pedagogische doelen naar het dagelijks handelen op
de TienerBonz.
Op gezette tijden bespreken we het pedagogisch werkplan. Geregeld proberen wij nieuwe dingen
uit, stellen elkaar kritische vragen en evalueren wij de regels. Aanpassingen verwerken wij in het
werkplan. Zo blijft het pedagogisch werkplan de werkwijze van onze pedagogisch medewerkers
vertegenwoordigen.
Het werkplan is in de vrouwelijke vorm geschreven, maar kan ook in de mannelijke vorm worden
gelezen. Wanneer wij spreken van ‘ouders’ kan dit ook ‘verzorgers’ betreffen.
Dit pedagogisch werkplan is samengesteld door Casper (pedagogisch medewerker), Monique
(teamleider TienerBonz), Wies van Sabben (directeur) en Carmen (administratie).
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Algemeen
Opvangtijden Bibelebonz
Voorschoolse opvang: maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 9.00 uur.
Naschoolse opvang:
maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.30 uur, woensdag en vrijdag
van 11.30 tot 18.30 uur.
Tijdens schoolvakanties:
maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.15 uur.
De TienerBonz is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30
uur tot 18.30 uur
Adresgegevens
A.G. de Vrijestraat 1
2806 SP Gouda (TienerBonz)
Lange Groenendaal 46
2801 LT Gouda (Mini-, Midden- en MegaBonz)
De administratie van de Bibelebonz is gehuisvest op Lange Groenendaal 29, 2801 LR Gouda.
Telefoonnummer 0182-523074.
Telefoonnummer TienerBonz tijdens opvanguren: 06 46889613.
Website: www.bibelebonz.nl E-mailadres: info@bibelebonz.nl
Directie
Wies van Sabben en Marijke Vianen. E-mailadres: directie@bibelebonz.nl
Administratie
Riek (financiën en plaatsingen) is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Carmen (communicatie en plaatsingen) is aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag van
8.30 tot 12.00 uur. E-mailadres: info@bibelebonz.nl

Bestuur
Het bestuur bestaat uit (maart 2019):
Nicoline van Velzen (Voorzitter)
Tijn Meister (Penningmeester)
Franka van Raalte
Elise Spruijt
E-mailadres: bestuur@bibelebonz.nl
Oudercommissie
De oudercommissie bestaat uit (december 2020):
Jaap van den Heuvel (vader van Jaap)
Tom de Groot (vader van Yasmine en Julian)
Yvette van Gastel (moeder van Kai, Timo en Luc)
Karin Bus (moeder van Tijn en Pijke)
E-mailadres: oudercommissie@bibelebonz.nl
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Hoofdstuk 1: De groep
1.1
De samenstelling van de groep
Op de TienerBonz zitten de kinderen van groep 7 en 8 van de Casimir en de Aloysiusschool.
Afhankelijk van de groepsgrootte kan de groep aangevuld worden met de tieners uit groep 6. De
samenstelling en grootte van de groep verandert dus jaarlijks.
Op de TienerBonz kunnen maximaal 50 kinderen geplaatst worden. De start van de middag is in
kleinere groepen van maximaal 25 kinderen.
De TienerBonz is geopend op maandag, dinsdag en donderdag en bevindt zich in de
bovenbouwlocatie van de Aloysiusschool, A.G. de Vrijestraat 1. Tijdens opvanguren zijn wij
bereikbaar op 06 46889613, tijdens kantooruren op 0182 523074. U kunt mailen naar
info@bibelebonz.nl.

1.2
Overgang naar een nieuwe groep
Op een gegeven moment mogen de tieners gaan kijken op de TienerBonzlocatie zodat zij kennis
kunnen maken met de TienerBonzleiding en ervaren hoe het is om naar de TienerBonz te gaan. Ze
krijgen zo een indruk van hun nieuwe groep, de ruimtes, de leiding en de omgangsregels. De
huidige kinderen van de TienerBonz maken de kinderen wegwijs op de nieuwe locatie en laten
spelenderwijs zien hoe het eraan toe gaat op de TienerBonz.
De eerste weken op de TienerBonz staan in het teken van kennismaken met elkaar.
De mentor van de MegaBonz draagt de kindgegevens over aan de mentor van de TienerBonz. Voor
de ouders organiseren wij een kennismakingsavond, waarin wordt uitgelegd hoe het pedagogisch
tienerbeleid van Bibelebonz vorm krijgt. Natuurlijk krijgen de ouders een rondleiding op de
TienerBonzlocatie.
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Hoofdstuk 2: Het team
Het TienerBonz-team bestaat uit pedagogisch medewerkers en wordt regelmatig aangevuld met
medewerkers die zijn gespecialiseerd in het geven van bijvoorbeeld dans-, toneel-, techniek- of
muziekles.
Het aantal medewerkers per dag is afhankelijk van het aantal kinderen; op iedere tien kinderen
staat één pedagogisch medewerker. Bij uitstapjes in de vakantie is deze verhouding anders. Dan
worden, afhankelijk van de activiteit, maximaal acht kinderen door één pedagogisch medewerker
begeleid.
De leiding kan een enkele keer het eerste of laatste halve uur van de dag alleen met een paar
kinderen op de groep staan. Mocht ondersteuning nodig zijn en is er niemand in de school, dan
kan iemand van de hoofdlocatie binnen 10 minuten op de TienerBonz-locatie aanwezig zijn.
Binnen het TienerBonz-team is Monique de coördinerend mentor. Pedagogisch medewerkers die
langer dan een half jaar in dienst zijn, zijn mentor van een groepje kinderen. Ouders worden per
mail geïnformeerd wie de mentor van hun kind is. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de
ouders en is de spil in de informatievoorziening rond de kinderen.
Melinda is mentor van de kinderen van de Casimirschool en de Julianaschool. Nikki is mentor van
de kinderen van de Aloysiusschool.
U kunt Monique bereiken op Monique@bibelebonz.nl, Melinda op Melinda@bibelebonz.nl en
Nikki op Nikki@bibelebonz.nl.

Van links naar rechts: Melinda, Monique (teamleider), Nikki
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Pedagogisch specialist
Angelique is bij Bibelebonz pedagogisch specialist. Zij ondersteunt en
begeleidt de mentoren en de teams bij zorgkinderen en zit, waar nodig, bij
gesprekken met ouders. Zij heeft met regelmaat contact met de intern
begeleiders van de scholen.
Daarnaast is zij de aandachtsfunctionaris op het terrein van
kindermishandeling en huiselijk geweld.
Pedagogisch coach
Irene is de pedagogisch coach van Bibelebonz. Zij ondersteunt medewerkers
bij hun pedagogisch handelen. Dat doet zij via observaties, trainingen en
gesprekken; individueel en met de groep.

Hoofdstuk 3: Onze pijlers
3.1
Onze pedagogische visie
De pedagogische visie van Bibelebonz is: 'Ieder kind heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden.
Wij stimuleren, inspireren en begeleiden hun ontwikkelingsproces zodat alle kinderen kunnen
opgroeien tot zelfstandige, sociale mensen met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en
respect voor zichzelf en voor anderen.'
In ons algemeen beleid kunt u lezen hoe we onze visie vertaald hebben naar de pedagogische
basisdoelen volgens de Wet Kinderopvang: het bieden van emotionele veiligheid, het bevorderen
van persoonlijke en sociale vaardigheden en de overdracht van waarden en normen.
In dit werkplan geven we een concrete uitwerking van onze manier van werken op de groepen. We
hebben hiervoor onze visie en de kracht van Bibelebonz vertaald naar de volgende pijlers:
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Diversiteit in
activiteiten

Actieve
samenwerking
met scholen

De 6 pijlers
van Bibelebonz

Kind in beeld

Van Mini- tot TienerBonz:
Jouw talent hoort bij ons!
Bieden van
emotionele
veiligheid

Eigen plek,
jezelf
mogen zijn

Ruimte
om te
ontwikkelen

Diversiteit in activiteiten
Er worden samen met de tieners activiteiten georganiseerd. Deze variëren van drama en breakdance tot
koken, tekenen, muziek, techniek, scheikundeproeven en sport en spel. De kinderen mogen op de
TienerBonz, binnen de grenzen van de mogelijkheden en rekening houdend met andere kinderen, zelf
bepalen wat ze doen en met wie. Zo zijn ze vrij in het wel of niet deelnemen aan de activiteiten. Wij
moedigen ze wel aan om deel te nemen. Op deze manier stimuleren wij hun zelfstandigheid, het zelf
keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen dagindeling. Sommige activiteiten worden
aangeboden in een workshopvorm. Hierbij geldt: inschrijven = meedoen. Ieder kind doet wel iedere
middag mee aan minimaal één activiteit om zo het groepsgebeuren te bevorderen, actief bezig te zijn en
langdurig vervelen tegen te gaan.
Soms zijn er verplichte activiteiten; bijvoorbeeld in de week van het pesten (derde schoolweek na de
zomervakantie). In de vakanties trekken we er bijna dagelijks op uit; naar een museum, sporten, naar de
natuurspeeltuin, bowlen...
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Ondanks alle aangeboden activiteiten zien wij verveling
ook als leerervaring. Vanuit verveling komt ‘zelf initiatief
nemen’ en ‘zelf iets bedenken’. Zo leren kinderen zichzelf
te vermaken.
De tieners hebben soms afspraken buiten de deur. Ze gaan
naar voetbal, muziekles of bij vriendjes spelen. Onze
pedagogisch medewerkers moeten wel van tevoren op de
hoogte gebracht worden door ouders of, als dit met de
ouders is afgesproken, door het kind zelf.

Buiten spelen
Alle tieners mogen altijd naar buiten op ons plein om te spelen. Zij mogen gaan nadat zij hebben gegeten
en gedronken bij binnenkomst. Er is regelmatig toezicht, maar de kinderen hebben de leeftijd bereikt
waarop zij langere tijd zelfstandig kunnen spelen en ons weten te vinden bij eventuele problemen. Zij
mogen niet van het plein zonder toestemming van de ouders (via het toestemmingsformulier) en zonder
het bij de leiding te melden.

Computer
Op de TienerBonz staan twee computers die toegang
hebben tot internet. Er zijn duidelijke afspraken met de
tieners gemaakt hoe zij zelf wisselen en hun computertijd
in de gaten houden. We houden toezicht en leren tieners
de gevaren van het gebruik van internet voordat zij alleen
achter de computer mogen. Zo volgen alle kinderen die op
de TienerBonz starten eerst een social media training.

Kind in beeld
Sommige gedragsuitingen zijn erg 'des tieners': het zien en gezien worden speelt een steeds grotere rol,
hun emoties kunnen verwarrend zijn, soms is er behoefte de grenzen van het toelaatbare op te zoeken. De
pedagogisch medewerkers reageren hier zoveel mogelijk op dezelfde manier op. De kinderen krijgen de
ruimte om zelf hun gedrag bij te sturen en/of hun problemen zelf op te lossen. De pedagogisch
medewerkers nemen de tieners serieus, hebben respect voor hun privacy en bewaken de grenzen, maar
staan altijd klaar om te helpen als het toch nog lastig is om er onderling uit te komen. Ieder kind is anders,
in persoonlijkheid, in ontwikkeling. Onze medewerkers hebben de opleiding én ervaring om ieder kind te
geven wat het nodig heeft. De mentoren bespreken regelmatig het welzijn van de kinderen. Onze
pedagogisch specialist Angelique ondersteunt de mentoren en komt in beeld als de ontwikkeling van een
kind minder voorspoedig verloopt.
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Eigen plek, jezelf mogen zijn
Op de TienerBonz stellen we samen met de tieners de regels op. Hoewel het woord “regels” bij tieners al
snel een allergische reactie op kan roepen, beseffen ze heel goed dat afspraken nodig zijn om het met
elkaar gezellig te hebben. Omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor het speelmateriaal, de ruimtes en
een prettig verloop van een opvangmiddag, én omdat ze zelf bepalen welke normen en waarden belangrijk
zijn, staan ze achter de omgangsregels en spelen ze ook binnen deze kaders, hoewel zo nu en dan de rek
van de grens opzoeken ook bij tienergedrag hoort! Bovendien leren ze welke plichten aan hun rechten
vastzitten. Als uitgangspunt voor deze afspraken gelden de 3 R’s: Ruimte, Respect en Rechtvaardigheid!
We waarderen ieder kind om wat hij/zij is. Kinderen zijn heel goed in staat hun eigen problemen op te
lossen, maar wij zijn op de achtergrond aanwezig om te coachen. De geen-verlies-methode van de
Vreedzame School, onze leidraad bij de beheersing van conflicten, zorgt ervoor dat alle partijen zich goed
voelen bij de uitkomst van een conflict.
De pedagogisch medewerkers lopen rond om toezicht te houden in het algemeen maar bieden de tieners
ook de ruimte om alleen te kunnen zijn. Als een tiener de mogelijkheid heeft om zich even terug te
trekken, zal dat het sociale contact tussen de tieners positief beïnvloeden. Immers: als ze niet steeds met
de hele groep hoeven te zijn, zijn ze eerder bereid om zich sociaal op te stellen als ze wél in de groep zijn.
Ruimte om te ontwikkelen
De TienerBonz is een kleine afdeling. Bij de inrichting is rekening gehouden met de behoeften en interesses
van de tieners, en de kinderen hebben de ruimtes mede zelf ingericht en aangekleed. We willen hen door
de inrichting uitdagen zich te ontwikkelen op verschillende terreinen. Maar daarnaast is het ook huiselijk
ingericht zodat zij zich veilig en thuis voelen. Binnen een veilige en krachtige leer- en leefomgeving kunnen
tieners zich voorbereiden op onze dynamische samenleving. We hebben de beschikking over drie lokalen.
In het eerste lokaal bevindt zich de keuken. Er staat een grote tafel, waaraan we niet alleen eten en
drinken, maar ook allerlei bordspelletjes spelen. In het tweede lokaal staat de huiswerktafel, er zijn banken
om lekker op te zitten en een boek uit de leesboom te pakken en er is een aparte hoek met de computers.
Dit is het rustigste lokaal, als de deuren gesloten worden, kunnen kinderen hier ongestoord hun topo
oefenen of spreekbeurt voorbereiden. In het derde lokaal staan de tafelvoetbaltafel, de tafeltennistafel, er
hangt een dartbord, in de kubus staan de Wii en de Xbox, en ook is hier het atelier, waar de tieners
knutselen of hout bewerken.
De tieners kiezen maandelijks een nieuw thema, waarin we zo mogelijk ook de verschillende seizoenen en
jaarfeesten verwerken. De ruimtes worden dan in passende sfeer aangekleed. Thema’s zijn bijvoorbeeld:
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Halloween, Valentijn, Hoe overleef ik mezelf, beroepen en techniek. De georganiseerde activiteiten
hebben zoveel mogelijk betrekking op het onderwerp of thema. Het idee achter de thema’s is het
spelenderwijs kennis laten maken met verschillende onderwerpen. Ook geeft het een raamwerk
waarbinnen tieners en pedagogisch medewerkers kunnen brainstormen, organiseren en avonturen
beleven.

De TienerBonz-kinderen hebben behoefte aan meer persoonlijke ruimte en verantwoordelijkheid over het
indelen van hun eigen vrije tijd. Ze hebben hun eigen wil en voorkeuren ontwikkeld. Door middel van
kinderparticipatie hebben de kinderen inspraak in het programma op de TienerBonz. Zo maken de
pedagogisch medewerkers samen met de kinderen de weekprogramma’s en een nieuwsbrief. Ook hebben
de kinderen hun eigen budget. De kinderen beslissen zelf waar ze ‘hun’ geld aan willen uitgeven. Kopen we
iets kleins, of sparen we voor een grotere uitgave? Op deze manier leren zij verantwoordelijkheid te
nemen en samen beslissingen te nemen. Natuurlijk begeleiden de pedagogisch medewerkers dit proces.
Dit sluit aan bij de pedagogische visie van Korczak, die stelt dat kinderen al volwaardige leden van de
maatschappij zijn, met bijbehorende rechten, taken en verantwoordelijkheden.

Bieden van emotionele veiligheid
Als tieners hun mening mogen geven, dan zullen zij zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Zeker als
dit gebeurt op een manier die getuigt van werkelijke belangstelling voor hetgeen zij aandragen en als hun
inbreng merkbaar consequenties heeft. Tienerparticipatie is bij ons geen vorm van tienerconsultatie: even
horen hoe de tiener erover denkt, even kijken of er een paar handige ideeën uit mee te pikken zijn en
vervolgens doorgaan met de plannen die er al lagen. Zo werken wij niet!
Participatieve activiteiten leveren kostbare en zinvolle leermomenten op voor tieners. Belangrijk is dat dit
alles in een veilige omgeving gebeurt zodat tieners kunnen ervaren op welke punten ze op volwassenen
moeten leunen, en op welke punten ze al een eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. We verwachten
van de tieners dat ze niet alleen meedoen, maar ook meedenken, meepraten en meebeslissen over
duidelijk afgebakende terreinen. De Tienerraad vergadert iedere zes weken. Kinderparticipatie betekent
dat de tieners een eigen stem mogen ontwikkelen op “de weg naar volwassen worden” in allerlei zaken die
hen direct aangaan. Wij communiceren met de kinderen volgens de methode van Thomas Gordon.
Respect is hier het sleutelwoord. Door actief te luisteren en ik-boodschappen te geven ('Ik voel mij
onprettig wanneer jij...' in plaats van 'Jij doet...') voelen kinderen dat zij serieus genomen worden en zijn ze
eerder geneigd te luisteren.
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Actieve samenwerking met scholen
Wij vormen, met u en met de leerkrachten op school, de zorgdriehoek. Met elkaar zoeken we naar wat het
beste is voor uw kind, bij welke aanpak een kind het meest gebaat is. We werken ook op informeel niveau
samen met de scholen, om elkaars werkwijze goed te begrijpen en te ondersteunen. Bij de start van de
opvang ondertekent u een formulier waarmee u toestemming geeft tot informatie-uitwisseling tussen
school en Bibelebonz als dat in het belang van uw kind is. Soms verloopt de ontwikkeling van een kind
minder voorspoedig dan gewenst. Dan is het goed als ouders, school en BSO hierover praten en eventueel
afspraken maken. Kinderen kunnen gebaat zijn bij een eensluidende aanpak. Natuurlijk stellen wij u altijd
op de hoogte.

Hoofdstuk 4: Dagindeling
4.1
Ophalen van de kinderen
De pedagogisch medewerkers starten om 14.00 uur om de middag voor te bereiden en zo nodig kinderen
door te spreken. We zetten fruit klaar, vullen de theepot en bereiden activiteiten voor. De Aloysius tieners
komen uit de klas direct om 14.35 uur naar het tienerlokaal gelopen. Op de Casimirschool staan de
pedagogisch medewerkers op het schoolplein als de school uit gaat. Ze hebben altijd een lijstje bij zich met
de namen van de kinderen die op deze dag naar Bibelebonz gaan. De groepen worden op het plein
verzameld en als de groep compleet is, vertrekken zij naar de TienerBonz.
Tieners die alleen mogen fietsen, lopen even langs de pedagogisch medewerkers en vervolgens fietsen ze
alleen naar de A.G. de Vrijestraat. Zo hebben we de tieners al gezien en weten we dat ze vertrokken zijn
van school. Ook bij aankomst op de TienerBonz moeten zij zich melden bij de pedagogisch medewerker.
Zijn de kinderen van de Casimir niet om kwart voor vier gearriveerd, dan bellen we de ouders op. Is niet
bekend waar het kind is dan schakelen we, in overleg met u, de politie in.
Het is voor u en ons dan ook heel belangrijk dat u uw kind altijd afmeldt als uw tiener ziek is of om aan
andere reden niet naar TienerBonz komt. Dit geldt zeker als uw tiener zelfstandig naar de TienerBonz
komt.
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Zodra de kinderen van groep 6 naar de TienerBonz komen, begeleiden we ze van school naar de A.G. de
Vrijestraat om zo het zelfstandig fietsen te bevorderen en de kinderen om te leren gaan met diverse
verkeerssituaties. We bespreken met hen ook de regels van het alleen naar de TienerBonz gaan. Als u,
uw kind en wij vinden dat uw kind zelfstandig uit school naar de TienerBonz kan komen, ondertekenen
we het toestemmingsformulier.
4.2
Indeling middag
Als de tieners uit school komen, staat er fruit en water/thee klaar in de keuken. De kinderen mogen dit
zelfstandig pakken. Een pedagogisch medewerker zit aan tafel en nodigt de tieners uit om er even bij te
komen zitten. Er worden directe open vragen gesteld over hoe de dag is beleefd, zodat zij een rustmoment
hebben en hun verhalen van school kwijt kunnen.
Vanaf 16.00 uur starten de verschillende activiteiten op of buiten de TienerBonz. Welke activiteiten er
allemaal zijn, wordt dagelijks vermeld op het bord. Afhankelijk van de activiteit kunnen kinderen spontaan
aan de activiteit mee doen of hebben ze zich van tevoren moeten inschrijven. De activiteiten duren tot
uiterlijk 17.30 uur. Rond 17.00 uur krijgen de kinderen een rijstwafel of een ander gezond tussendoortje.
Als ze dorst hebben, kunnen ze nog wat water drinken. U kunt uw tiener ophalen of er is een tijd
afgesproken met de tiener wanneer hij of zij zelfstandig mag vertrekken richting huis. Via de blauwe deur
op het plein komt u bij onze ruimtes.

4.3
Ophalen
De TienerBonz sluit in principe om 18.15 uur, maar op verzoek blijven we open tot 18.30 uur. De
pedagogisch medewerkers hebben samen met de tieners opgeruimd, zodat iedereen om 18.15 uur kan
vertrekken. Als u in de file staat of om een andere reden 18.30 uur niet dreigt te halen, dan verzoeken wij u
tijdig naar de TienerBonz te bellen en door te geven wie uw kind in uw plaats komt halen of om door te
geven dat hij of zij zelfstandig mag vertrekken. Het kan voorkomen dat u niet in staat bent uw tiener op te
halen. Dat is geen probleem indien u van te voren doorgegeven hebt door wie uw kind wel wordt
opgehaald. In het toestemmingsformulier kunt u ook aangeven door wie uw tiener altijd mag worden
opgehaald. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een oudere broer, zus of oma uw kind regelmatig ophaalt. We
bellen u als iemand anders uw zoon of dochter op komt halen en dit niet van tevoren is aangegeven.
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Hoofdstuk 5: Informatie-uitwisseling
5.1
Overdracht
Omdat de tieners veelal zelfstandig naar huis gaan, zijn er steeds minder momenten waarop de ouders
contact hebben met de pedagogisch medewerkers. Het is voor ouders natuurlijk belangrijk om te weten
wat zich in het dagelijkse leven van de tiener afspeelt. Daarom bent u van harte welkom om eens een kijkje
te komen nemen. Ook kunt u altijd een gesprek met een pedagogisch medewerker aanvragen.
Soms signaleren wij dat de ontwikkeling van een tiener minder voorspoedig verloopt. Wij bespreken dit
dan zo snel mogelijk met de ouders, en kijken samen welke stappen het beste genomen kunnen worden.
We kunnen het kind bijvoorbeeld extra observeren om het gedrag inzichtelijk te krijgen. Het is belangrijk
dat de pedagogisch medewerker in deze situatie uitgebreid communiceert met de ouders. Wij zien het
kind in een andere omgeving en in een andere situatie dan waarin de ouders hun tiener zien. Als u

aanvullende informatie hebt over uw tiener of als thuis gebeurtenissen plaatsvinden die van invloed
kunnen zijn op het gedrag van uw kind, dan horen we dat graag, zodat we daar rekening mee kunnen
houden in de benadering van uw tiener.
De privacy van de tiener wordt gerespecteerd. De inhoud van een gesprek tussen medewerker en tiener is
vertrouwelijk. Er wordt geen tienergesprek aan de ouders verteld als daar geen toestemming voor is
gevraagd aan de tiener. Mocht een kind praten over zaken die voor hem/haar bedreigend of onveilig zijn,
dan zal de pedagogisch medewerker met de pedagogisch specialist of de directie bespreken hoe verder
gehandeld moet worden.
U kunt altijd een gesprek aanvragen. Als er direct behoefte is aan overdracht en/of contact zijn we van
14:00 uur tot 18:00 uur op de opvangmiddagen bereikbaar op 06- 46889613.

5.2
Overdracht informatie school-Bibelebonz
De wet op de privacy verbiedt ons, én school, om bepaalde informatie over uw kind uit te wisselen. Denkt
u hierbij aan veranderingen in de thuissituatie of ziekte van het kind. Dergelijke zaken moet u dus altijd
zowel aan school als aan ons doorgeven. De verantwoordelijkheid voor het correct informeren van alle
betrokkenen ligt bij u.
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5.3
Ouderavonden
10-minutengesprekken: In november nodigen wij u uit voor een 10-minuten gesprek. Voorafgaand
aan het 10-minutengesprek heeft een van onze pedagogisch medewerkers een gesprek met uw kind over
hoe uw kind het op de TienerBonz vindt. Dit gesprek vormt de leidraad voor het 10-minutengesprek. Uw
kind mag aanwezig zijn bij dit gesprek.
Ouderavond voor de ouders van de kinderen uit groep 6: op deze ouderavond staat de komende
plaatsing van uw kind op de TienerBonz centraal. Zo zal o.a. het gebruik van het toestemmingsformulier
van de TienerBonz op deze avond worden toegelicht.
Algemene Ouderavond: In samenwerking met de oudercommissie organiseren wij eens in de twee
jaar een ouderavond. Dan worden algemene onderwerpen zoals groepsdruk of computergebruik
behandeld.
5.4
Bibelebonzbericht
Ongeveer één keer per maand ontvangt u per e-mail het Bibelebonzbericht. U vindt hierin veel praktische
informatie over algemene zaken.
De tieners en de leiding maken één keer per drie maanden een eigen nieuwsbrief over de gang van zaken
op de groep. Deze brief ontvangt u ook per e-mail.
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Hoofdstuk 6:

Veiligheid, gezondheid en hygiëne

6.1
Toestemmingsformulieren
Het kind komt op een punt in zijn
ontwikkeling dat het zelfstandig naar de
TienerBonz kan komen en/of alleen naar
huis kan gaan. De tieners krijgen ook de
behoefte om het speelterrein uit te
breiden buiten de TienerBonz. Als de
tiener, pedagogisch medewerker én
ouders ervan overtuigd zijn dat het kind
hiervoor de benodigde vaardigheden
bezit, dan kunnen nieuwe kaders
worden afgesproken. Het gaat dan om
zaken als verkeersgedrag,
zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid.
We maken onder andere afspraken over waar de tiener mag spelen, hoe lang dit mag duren en of de
tiener zelfstandig naar de sportclub of naar een vriendje mag gaan. In overleg tussen tiener, pedagogisch
medewerker en ouder, wordt op de TienerBonz het toestemmingsformulier met steeds meer
verantwoordelijkheden voor het kind aangepast en ondertekend door alle partijen.
We bewaren deze toestemmingsformulieren bij de gegevens van het kind. Als een tiener ’s middags op
TienerBonz is en vraagt of zij bijvoorbeeld een boodschapje mag doen in de stad, dan kijken we eerst op
het toestemmingsformulier of hiervoor toestemming is gegeven. Het kind tekent ervoor dat het zich zal
houden aan de regels die gelden bij deze vrijheden.
6.2
Ziekte
Als uw kind ziek wordt tijdens de opvang, dan bellen wij u om met u te overleggen of u uw tiener eerder
komt halen of dat zij zelf naar huis gaat. In samenspraak met collega’s bepalen wij wanneer wij bellen. We
nemen de klachten van een tiener altijd serieus. En hoewel koorts een goede graadmeter is, telt voor ons
het algemene beeld van een kind zwaarder. Het is erg belangrijk dat u altijd bereikbaar bent in geval van
nood. Natuurlijk moet u in verband met uw werk zo nu en dan uw mobiele telefoon uitzetten, maar zorgt u
dat wij ook het nummer van uw werk hebben en een nummer van een kennis of buren die eventueel uw
tiener kan komen ophalen of waar hij/zij terecht kan.
Het is voor ons belangrijk dat u uw tiener bij ziekte tijdig, zeker voor 14.30 uur, afmeldt. Dit kan telefonisch
(buiten werktijden kan onze voicemail worden ingesproken), per e-mail (info@bibelebonz.nl) of via één
van de pedagogisch medewerkers.
Het kan gebeuren dat u uw tiener ziek ophaalt van school; ook dan is het van belang dat hij/zij ook bij ons
wordt afgemeld. Wanneer uw tiener niet is afgemeld, maar ook niet op de opvang is gekomen, neemt een
pedagogisch medewerker die dag telefonisch contact met u op. Wij horen het ook graag als uw tiener weer
beter is en weer naar de TienerBonz komt. Wij weten dan dat we uw kind weer op moeten halen bij school
of –als hij/zij zelfstandig komt- het op TienerBonz kunnen verwachten.
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Bij ongelukjes zoals vallen of hard stoten schatten we in of het nodig is dat u hierover direct wordt
geïnformeerd of bij ophalen op de hoogte wordt gebracht. In sommige gevallen is direct handelen van een
arts nodig; wij doen dan een beroep op Huisartsenpraktijk Bloemen "Klein Iterson" De La Reylaan 45.

Medicijngebruik
Slikt uw kind tijdelijk of dagelijks medicijnen en heeft het daar hulp van een pedagogisch medewerker bij
nodig, dan moet u een medicijnverklaring invullen. Daarmee geeft u toestemming om de medicijnen (dit
geldt ook voor (kinder)aspirine, paracetamol, crèmes en druppels) te geven.
Informatie omtrent ‘ziekte’
Wij stellen het zeer op prijs om op de hoogte gesteld te worden als uw kind een bepaalde allergie heeft of
een aandoening van tijdelijke aard zoals krentenbaard etc. Om misverstanden te voorkomen, horen wij dit
graag van uzelf en niet van uw kind. Bij besmettelijke aandoeningen volgen wij de richtlijnen van de GGD.
6.3
Hygiëne
We attenderen de tieners er op, als ze uit school komen of buiten hebben gespeeld, de handen te wassen
voor het eten en drinken en ook na toiletgebruik. Het fruit wordt vlak voor consumptie geschild en evt.
afgedekt. We vervangen dagelijks onze handdoeken. We wassen zeer regelmatig het speelgoed en de
materialen. Daarnaast wordt de TienerBonz iedere week schoongemaakt door een professioneel
schoonmaakbedrijf.
6.4
Veiligheid
Bibelebonz heeft sinds 1 januari 2018 een nieuw beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Met behulp van dit
beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken met als doel de kinderen en
medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen
beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.
Om tot dit beleidsplan te komen en om het personeel meer bewust te laten zijn van mogelijke risico’s is
er een werkgroep “Veilig en Gezond” opgericht. Vanuit iedere Bonz is er iemand vertegenwoordigd in de
werkgroep zodat er een korte lijn is naar alle pedagogisch medewerkers. Ook op de agenda van de
oudercommissie staat minimaal 1 keer per jaar het onderwerp veiligheid en gezondheid. Centraal bij het
opstellen van dit beleidsplan staat of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond
mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. U kunt het beleidsplan inzien op de locatie.
6.5
Vriendjes beleid
Kinderen laten graag aan een vriend of vriendin zien hoe leuk het op de TienerBonz is. Het is in overleg
mogelijk een keertje een vriend of vriendin mee te nemen van school. U kunt dit minimaal een dag van
tevoren aanvragen bij de administratie of bij een pedagogisch medewerker. Van de vriend(in) moet een
telefoonnummer bekend zijn. Om teleurstelling te voorkomen: het is niet altijd mogelijk om iemand mee
te nemen.
Als uw kind op een opvangdag liever bij een vriend(in) gaat spelen, dan kan dat alleen als aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan: de ouders moeten een toestemmingformulier hebben getekend en uw kind
moet altijd aan de leiding laten weten waar hij/zij is. Er is ook een mogelijkheid om vast te leggen wanneer
de tiener weer terug op de TienerBonz moet zijn.
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Hoofdstuk 7:

Praktische zaken

7.1 Vakantie
We maken van de vakanties op Bibelebonz altijd een
feestje! We bieden een gevarieerd programma aan. We
maken met de TienerBonzers veel uitstapjes. Als voorbeeld
de activiteiten voor de grotere kinderen in een week
vakantie: naar de scouting om heerlijk te vissen, een
speurtocht organiseren voor de MiddenBonz kinderen,
zwemmen in de Sniep in Waddinxveen, discomidgetgolf, het
spel 'the phone' spelen en een workshop spijkerbroek
decoreren.
Als het niet al te ver is, gaan de kinderen met de fiets naar
de activiteiten toe. We maken ook regelmatig gebruik van
de bus en de trein. Hoewel we veel weg gaan, is er ook
ruimte om lekker te chillen. Dit is ook de tijd om uit te
rusten en op te laden, en dat gaat het beste als er niet
gehaast hoeft te worden en er veel ruimte is om zelf iets
leuks te verzinnen met je Bibele-vrienden. Zo worden in de
vakanties de beste hutten gebouwd, heerlijke hapjes bereid
en taarten gebakken. Als het weer minder goed is, kijken we
aan het eind van de dag regelmatig met z’n allen een film.
Vooralsnog worden de tieners in de vakanties opgevangen
op de MegaBonz op de Lange Groenendaal locatie, hoewel
we er naar streven ze ook regelmatig als groep een activiteit
te laten ondernemen. Als er voldoende tieners aangemeld
zijn, dan openen we soms de TienerBonz.
Aantal dagen vakantieopvang
Opvang bij de TienerBonz is altijd inclusief opvang tijdens
vakantie. Het aantal dagen vakantieopvang is afhankelijk van het aantal dagen dat uw kind bij ons komt.
Komt uw kind één dag per week, dan hebt u recht op 10 dagen vakantieopvang. Komt hij of zij twee
dagen bij ons, dan zijn dat 20 dagen, et cetera.
Hebt u meer dagen opvang nodig tijdens de vakantie, dan is dat mogelijk. U ontvangt dan een factuur voor
de extra dag(en). Vakantiedagen gaan per kalenderjaar. U kunt maximaal de helft van de vakantiedagen
gebruiken voor extra opvang tijdens normale schoolweken. Ook als uw kind op een studiedag van school
de hele dag op Bibelebonz is, wordt dat van het vakantietegoed afgeboekt.

Aanmelden voor de vakantie
Ongeveer 5 weken voor aanvang van een vakantie ontvangt u per e-mail het inschrijfformulier voor de
betreffende vakantie. U moet uw kind altijd opgeven voor de vakantie, ook als zij alleen op de vaste dagen
komt. Als wij geen opgave van u ontvangen, gaan wij er van uit dat uw tiener niet komt. U mag zelf weten
welke dagen uw kind in de vakantie komt. Dus als uw tiener altijd op dinsdag en donderdag bij ons komt,
maar het komt u in de vakantie beter uit als hij/zij op woensdag en vrijdag komt, dan is dat prima. Ook mag
uw kind bijvoorbeeld de ene week 3 dagen komen en een andere vakantieweek maar 1 dag. Na de uiterste
aanmelddatum kunt u niet meer wisselen van dagen of extra dagen opgeven. Uw kind komt dan op de
wachtlijst.
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Komt uw kind toch een of meerdere dagen niet, dan is het in uw eigen belang uw tiener tijdig af te melden:
als u langer dan een week voor aanvang van de vakantie uw kind afmeldt, worden de dagen niet van het
vakantiedagentegoed afgeboekt.
En dan is het vakantie
Een week voor aanvang van de vakantie, sturen wij u het programma per e-mail. Natuurlijk zijn de
vakantiedagen anders dan de opvang tijdens normale schoolweken. Er is een programma met uitstapjes en
activiteiten. Het kan zijn dat het programma gewijzigd moet worden, omdat het Nederlandse weer niet
altijd meewerkt. Dan maken we het gezellig op de TienerBonz of zijn we op Bibelebonz.
We zijn in de vakantie geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. Als we een uitstapje maken, vertrekken we
meestal rond 10.00 uur en zijn tegen 16.00 uur terug. Alle kinderen dragen om hun pols een bandje met
het telefoonnummer van de TienerBonz en een hesje.
7.2
Feesten
Sinterklaasfeest
Op de TienerBonz vieren we het Sinterklaasfeest bescheiden, omdat het voor veel kinderen al een drukke
en volgeplande tijd is. De meeste tieners geloven niet meer in de Sint, maar hebben wel verplichtingen
zoals surprises maken. Daarom krijgen ze bij ons de gelegenheid om hun surprises en gedichten af te
maken.
De kinderen krijgen allemaal € 2,50 om zelf, of samen met een pedagogisch medewerker, een
Sinterklaascadeautje te kopen. Met de cadeautjes spelen we dan een leuk dobbelspel.
Kerstfeest
Ook het kerstfeest vieren we bescheiden. Het is belangrijker dat in deze donkere tijd aan het eind van het
jaar bij de TienerBonz warmte en gezelligheid heerst. Uiteraard houden we wel rekening met de
geloofsachtergrond van de kinderen.
Het Bibelefeest
Eenmaal per jaar organiseren wij een feest voor alle
kinderen, ouders, broertjes en zusjes. Ieder jaar heeft dit
feestje een ander thema met andere activiteiten. De
invulling daarvan verschilt dus per jaar, maar de kinderen
mogen wel meedenken en krijgen soms een taak of doen
mee met het Open Podium. Het Bibelefeest vindt plaats op
de Lange Groenendaal.
Jarigen
Jarige kinderen sturen wij een verjaardagskaart. Samen met
de jarige bespreken we van tevoren hoe zij/hij de verjaardag wil vieren op de groep, maar ze mogen niet
trakteren; omdat de groepen groot zijn, zou dat tot bijna dagelijks trakteren leiden, waardoor de kinderen
te veel zoetigheid binnen krijgen.
Afscheid
Wanneer een kind afscheid neemt (bijv. verhuizing, overgang naar voortgezet onderwijs) bij Bibelebonz,
besteden we hier speciale aandacht aan. Samen met de tiener bekijken we hoe het afscheid vorm krijgt.
Hier geldt: trakteren mag, maar hoeft natuurlijk niet. Aan het eind van ieder schooljaar sluiten we met de
tieners het schooljaar gezellig af met een barbecue.
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7.3 Studiedagen
Studiedagen school
Als de school gesloten is omdat de leerkrachten een studiedag hebben, en uw kind komt normaal bij ons
op deze dag, dan is zij de hele dag welkom vanaf 8.30 uur. U moet uw kind hiervoor opgeven. U ontvangt
daarover een e-mail. Als uw tiener normaal gesproken niet op zo’n dag bij ons is, dan kan hij/zij niet
komen. De TienerBonzers worden op studiedagen van school op de MegaBonz opgevangen.
Studiedagen Bibelebonz
Twee maal per jaar hebben de medewerkers van Bibelebonz een studiedag. Wij volgen dan met alle
medewerkers een vakinhoudelijke training, om de kwaliteit van onze opvang te kunnen blijven garanderen.
Op deze dagen is Bibelebonz de gehele dag gesloten. De studiedagen worden ruim van tevoren
aangekondigd via het Bibelebonzbericht. Ook in de kalenders van school staan onze studiedagen.
7.4
Extra opvang
Als u opvang nodig hebt op een dag dat uw tiener normaal niet bij ons is, dan is dat in overleg mogelijk. U
kunt dat telefonisch (0182-523074) of per e-mail (info@bibelebonz.nl) aanvragen bij de administratie. U
kunt dit van het vakantiedagentegoed laten afschrijven of hiervoor een factuur ontvangen. U mag
maximaal de helft van het vakantiedagentegoed voor niet-structurele extra opvang gebruiken.
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