VCOG en SKSG Kinderopvang regelen buitenschoolse opvang.
Kinderopvang hebben afspraken gemaakt over het regelen van de buitenschoolse opvang.
Samen hebben ze het voornemen om op termijn de garantie te bieden dat elk kind van één van
de scholen die deel uitmaakt van de VCOG, is verzekerd van kinderopvang.

Onze visie op buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang (BSO) is vrije tijd. De kinderen maken binnen de kaders van de opvang en de
regels van de groep eigen keuzes in hun vrijetijdsbesteding. De pedagogisch medewerkers
begeleiden hen hierbij, zorgen voor een stimulerende en uitdagende omgeving en een activiteiten
aanbod. Jonge kinderen ervaren de nabijheid van een volwassen begeleider vaak als prettig en
hebben dit ook nodig, om zich veilig te voelen. Hoe ouder een kind wordt, hoe zelfstandiger het wordt
en hoe meer het ook zonder directe toezicht van een volwassene wil ondernemen. De pedagogisch
medewerker is zich bewust van deze verschillen en speelt hierop in. Ieder kind wordt individueel
begeleid in zijn ontwikkeling tot zelfstandigheid. Ouders, kind en pedagogisch medewerkers maken
periodiek nieuwe afspraken over wat een kind wel of niet alleen mag doen: bijvoorbeeld zonder
volwassenen buiten spelen, bij vriendjes thuis gaan spelen of zelfstandig naar een sporttraining
fietsen. Buitenschoolse opvang is voor ons meer dan een huiskamer, waar het kind na schooltijd kan
verblijven. De kinderen bevinden zich in een groep van leeftijdsgenoten en maken deel uit van deze
groep. Sociale vaardigheden worden aangesproken en de kinderen worden gestimuleerd in
samenspel en samenwerken. Door gericht diverse activiteiten op het gebied van sport, spel, kunst,
cultuur en natuur aan te bieden, kunnen de kinderen nieuwe dingen uitproberen en hun interesses
leren kennen. Regelmatig huren wij korte cursussen in, die de kinderen binnen de BSO of in de
directe omgeving kunnen volgen. De samenwerking met sportverenigingen en culturele instellingen
zullen daarom in de toekomst geïntensiveerd worden.
Onze locaties
SKSG Kinderopvang heeft 24 BSO locaties in de stad Groningen. Alle basisscholen zijn bij één, soms
twee locaties aangesloten. Aangesloten wil zeggen dat wij de kinderen van die school brengen en
halen tussen school en BSO. Ook de schooltijden en margedagen zijn afgestemd op de
openingstijden van die BSO. Elke BSO beschikt over gezellige groepsruimtes, werk- en leeshoeken
en een veilige, uitdagende buitenspeelplaats. Onze kindercentra voldoen aan de wettelijke
kwaliteitseisen en de strenge ISO/HKZ normen. De voorschoolse opvang kan plaatsvinden op diverse
locaties. Afhankelijk van de vraag van ouders, de afstand met school en organisatorische
mogelijkheden wordt dit aangeboden op een BSO locatie, op school of bij een gastouder.
Bij CBS Aquamarijn is SKSG Lancelot de BSO locatie.

Openingstijden
Voorschoolse opvang (VSO):
7.30 tot 8.30 uur
Naschoolse opvang (NSO):
maandag, dinsdag, donderdag
14.30 uur tot 18.00 uur
woensdag en vrijdag
12.30 uur tot 18.00 uur
Tijdens schoolvakanties en margedagen: van 8.00 uur tot 18.00 uur, met de mogelijkheid tot
verlengde opvang vanaf 7.30 uur tot 18.30 uur. U kunt zich aanmelden voor VSO en/of NSO door
middel van een inschrijfformulier bij de klantenservice van SKSG of via onze website www.sksg.nl.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.sksg.nl .
Ook kunt u contact opnemen met de klantenservice, van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00
uur aan de Heresingel 8. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer
050 3171390 of per e-mail klantenservice@sksg.nl

