
Kinderopvang aan de Liede 

Protocol vriendjes naar de BSO  

Bij het ophalen van de kinderen op het schoolplein gebeurt het vaak dat kinderen afspreken met een 
vriendje om na school samen te spelen. Voor kinderen die naar de NSO gaan, is dat vaak niet 
mogelijk. We willen het mogelijk maken dat kinderen ook af en toe een vriendje kunnen meenemen 
naar de NSO als zij dat leuk vinden. Als een kind dit graag wil, kan dit van tevoren met de 
pedagogisch medewerker van de groep besproken worden. Hiervoor wordt een formulier ingevuld. 
Het meebrengen van een vriendje is alleen mogelijk als daarvoor ruimte is op de groep.  

Procedure vriendjes/ vriendinnetjes naar de BSO  

Om het veilig en verantwoord te laten verlopen zijn een aantal randvoorwaarden en punten 
beschreven waaraan moet zijn voldaan.  

Randvoorwaarden:  

• Het meenemen van een vriendje/ vriendinnetje dient van te voren gevraagd te worden aan de 
pm'er van de nso, de kans dat het op dezelfde dag niet gaat is groot. Daarom raden wij aan 
het altijd eerder aan te vragen.  

• De norm voor groepsgrootte is in www.1ratio.nl beschreven en mag niet worden overschreden 
door het meenemen van vriendjes naar de BSO  

• Wij vragen geen vergoeding aan kinderen die incidenteel als vriendje meekomen. Dit wordt 
anders wanneer het bezoek een structureel karakter gaat vertonen (meer dan 2x)  

• Het pedagogische handelen van de BSO geldt ook voor meegebrachte vriendjes  

• De "groepsregels" en afspraken zijn ook van toepassing op meegebrachte vriendjes  

• Wij gaan ervan uit dat de ouders van alle kinderen een aansprakelijkheidsverzekering voor 
particulieren hebben afgesloten  

• Vriendjes zijn door de NSO WA verzekerd tijdens het verblijf.  

Pedagogisch medewerker  

• Geeft de aanvraag, of vriendje mag komen spelen op de NSO, door aan de directie 

• Overlegt met de ouder van het vriendje de ophaaltijd. 

• Legt schriftelijk de bereikbaarheid en  ophaaltijd vast. 

Wanneer  

• Als de groepsgrootte het toelaat . 

• De Pm’er bepaalt per kind hoevaak het een vriendjes/vriendinnetje mee mag nemen. 
Een kind dat 5 dagen op de NSO komt zal hier meer behoefte aan hebben als wat 
maar 1 dag per week komt. 

Hoe veel 

• Per kind mag 1 vriendje/ vriendinnetje meegenomen worden.  

 
 
 



 
 
Afspraken  

•Het is belangrijk dat de ouder(s)/verzorger(s) van het vriendje/vriendinnetje, gedurende de tijd dat 
het kind zich op de NSO bevindt, bereikbaar is/ zijn. De pedagogisch medewerkers dienen contact op 
te kunnen nemen met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind wanneer het kind zich op de NSO 
bevindt.  

Tijden  

Ouder(s)/verzorger(s) van het vriendje/vriendinnetje dienen voldoende op de hoogte te zijn van de 
breng- en haaltijden voor vriendjes/vriendinnetjes. 
De breng- en haaltijden voor vriendjes zijn:  

• Op maandag, dinsdag, donderdag: 14.45 - 18.00 

• Op woensdag en vrijdag : 12.15 -18.00 

• Op marge- en studiedagen van 9.30 - 18.00  

Gegevens van vriendje/ vriendinnetje:  

Naam kind:  

Telefoonnummer 
ouder:  

 

Bijzonderheden kind:   

 
 
 
Ondertekening:  

Naam ouder / verzorger:  Datum:  Handtekening:  

   

Akkoord (Naam PM'er NSO de Vriendjes)  Datum:  Handtekening:  



 


