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Locatiewijzer van SKSG Toverlantaarn  
(bso) 

 

Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor BSO-ouders.  

 

➢ BSO aangesloten bij de Widar school  

➢ Antroposofische kinderopvang; rust, ritme en herhaling 

➢ Uitsluitend biologische/biologisch-dynamische en vegetarische voeding 

➢ Speelgoed van natuurlijke materialen  
 

 

Inleiding  

SKSG Toverlantaarn is een bso waar wordt gewerkt op basis van de antroposofische visie. Dat betekent Rust, Ritme 

en Herhaling, De voeding die wij gebruiken is enkel vegetarisch, biologisch/ biologisch-dynamische voeding zonder 

onnodige toevoegingen. 

Momenteel hebben we vier bso groepen. Alle groepen zijn per 6 juli 2020 gehuisvest aan de Huygensstraat 2 te 

Groningen.   

Het speelgoed waar de kinderen mee spelen is gemaakt van natuurlijke materialen, niet te uitgesproken van vorm, 

functie en kleur, zodat het kind zijn eigen invulling kan geven aan zijn spel. 

Wij creëren een vertrouwde omgeving, met respect voor ieder kind en werken met eerbied voor mens, dier en 

omgeving. Zo krijgen kinderen een solide basis, van waaruit de wereld met vertrouwen tegemoet wordt gezien. De 

Pedagogisch medewerkers van de Toverlantaarn kijken met eerbied en verwondering naar de kinderen. De 

eigenheid van elk kind binnen de groep te bewaren, is de leidraad voor hun houding. 

Elk kind heeft hechtingsfiguren in zijn/ haar leven nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Dit kunnen naast de ouders 

meerdere personen zijn b.v. de pedagogisch medewerker op de peutergroep.  

De ruimte is ingericht met natuurlijke materialen en rustige kleuren. De seizoentafels veranderen met de seizoenen 

en geven veel sfeer aan de huiselijke inrichting  . 

Wij vinden het belangrijk dat ouders zich thuis voelen bij ons en dat we de opvoeding samen met hen kunnen doen.  

 

Onze visie 

Dit kind is uit de geestelijke wereld tot je gekomen, jij mag zijn raadselen helpen oplossen, van dag tot dag, van uur 

tot uur. 

Vanuit de aangereikte instrumenten in de antroposofie (constituties en temperamenten) kijken we naar het 

individuele kind. Zo proberen we om met hulp van objectieve waarnemingen het kind te zien in wie hij is en wat het 

van ons vraagt/ nodig heeft en wat het meebrengt. Wij vinden het belangrijk voor een kind dat het persoonlijke 

aandacht en zorg krijgt. Het kind wordt gezien als individu. Het is ons streven dat kinderen in alle ongedwongenheid 

zichzelf mogen zijn. Door van rust, ritme, structuur en omhulling (geborgenheid en veiligheid) worden de 

voorwaarden geschapen waarin kinderen zichzelf kunnen laten zien. Op deze manier kunnen zij zich ontplooien tot 

zelfstandige mensen. Wij bieden een plek voor de kinderen waar ze door middel van rust en structuur en het 

dagelijkse ritme een warme geborgenheid voelen waarin zij de ruimte kunnen vinden om alleen of met anderen te 

spelen. Van hieruit krijgen ze de mogelijkheid om de wereld te ontdekken waarin ze plezier hebben en vreugde 

voelen maar ook leren om te gaan met teleurstellingen.  
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Wij werken vanuit het antroposofisch mensbeeld. Dit wil zeggen dat wij er vanuit gaan dat de mens is opgebouwd uit 

4 lichamen. Het fysieke lichaam, het ether lichaam, het astrale lichaam en het ik. Lichaam, geest en ziel zijn niet 

gescheiden ze staan in verbinding met elkaar. Vanuit de visie op waarnemen in de antroposofie kunnen we heel 

gericht op een holistische visie naar het individuele kind kijken. Het geheel omvattend van lichaam, ziel en geest. Het 

individuele ik en de interactie tussen het kind en de wereld om hem heen. Op deze manier kijken wij naar de 

kinderen. Om hen te begrijpen en te leren kennen en hen te ondersteunen, op welke manier dan ook.  

Onze activiteiten worden ontwikkeld en aangeboden vanuit de 4 elementen aarde, water, lucht en vuur. Deze 4 

elementen behoren tot de 4 constituties en na het zevende levensjaar groeien deze uit tot de 4 temperamenten. 

Door met de 4 elementen te werken wordt in ieder kind de 4 verschillende constituties of temperamenten 

aangesproken. Door brood te bakken wordt het element aarde aangesproken. Met water spelen of nat in nat 

schilderen het element water. Door buiten te spelen, verhalen te vertellen en te zingen wordt het element lucht 

aangesproken. Door tijdens elk tafelmoment het kaarsje aan te steken wordt het vuur aangewakkerd. Dit zijn kleine 

voorbeelden maar op deze manier wordt elk kind geprikkeld in alle delen van zijn of haar menszijn.  

In de omgang met de kinderen vinden wij het wederzijds respect heel belangrijk. Respect vanuit de leiding naar het 

kind. Objectief, kijkend en luisterend naar het kind, opdat het zich vertrouwd en gezien voelt bij de pm-ers. Voor ons 

als pm-ers betekent dit een dagelijkse zelfreflectie waarin een voorbeeldfunctie heel belangrijk is. Er wordt telkens 

gekeken of de kinderen echt krijgen wat ze nodig hebben. Daarbij wordt iedere keer opnieuw de vraag gesteld, zien 

we het kind echt zoals het is, horen we echt wat het van ons vraagt en geven we daadwerkelijk wat het nodig heeft. 

Door onze spreuk zijn we ons er iedere dag opnieuw bewust van dat wij de raadselen van het kind mogen helpen 

oplossen. Van dag tot dag van uur tot uur. 

 

Verjaardag vieren op de bso  

Trakteren is altijd iets wat de kinderen erg leuk vinden om te doen. Ze zijn trots dat ze iets leuks, lekkers of moois 

van thuis mee hebben om uit te delen.  SKSG zet zich in om de kinderen in een gezonde omgeving op te laten 

groeien en daarom hebben we ons traktatiebeleid daar op aangepast. We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen 

blijven trakteren maar dan wel op een gezonde traktatie. Op internet zijn vele leuke en gezonde traktaties te vinden. 

Denk daarbij aan: fruit, soepstengels, groente, gedroogd fruit en nog meer gezonds. Sites om op te kijken voor 

ideeën zijn:   

• gezondtrakteren.nl  

• kindertraktatiesgezond.nl  

• google (gezonde traktatie intypen en dan bij afbeeldingen kijken)  

Trakteren is natuurlijk altijd een keuze, het is geen verplichting. Ook zijn er weleens ouders die bij het afscheid een 

cadeautje voor de groep willen geven, in plaats van iets eetbaars. Denk daarbij aan: een boekje, spelletje of 

leerzaam speelgoed. (Wij krijgen liever geen speelgoed met licht en geluid.)  

 

De groepen 

Binnen de BSO Toverlantaarn, worden de kinderen opgevangen in 3 leeftijdsgroepen; 

Wichteltje 4 tot 6 jarigen   maximaal 20 kinderen    In deze groep werken 2 vaste beroepskrachten  

Sommeltje 4 tot 6 jarigen  maximaal 20 kinderen In deze groep werken 3 vaste beroepskrachten 

Vuurvogel 5 tot 8 jarigen  maximaal 20 kinderen In deze groep werken 2 vaste beroepskrachten 

Griffioen 7 tot 12 jarigen  maximaal 20 kinderen  In deze groep werken 2 vaste beroepskrachten  

 

Alle kinderen zitten in een eigen basisgroep waar twee of drie pedagogisch medewerkers aan verbonden zijn. Als er 

iemand niet is vanwege verlof, scholing of ziekte komt er vervanging uit het eigen team of een teamflexer.  Er is veel 

samenwerking en uitwisseling tussen de groepen. Er worden activiteiten aangeboden waar kinderen van alle 

groepen aan mee kunnen doen. Bij uitstapjes of activiteiten waar meer dan 30 kinderen aan mee doen zorgen we 

ervoor dat er per 10 kinderen 1 pedagogisch medewerker van de Toverlantaarn mee gaat.  
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De scholen 

De Toverlantaarn werkt nauw samen met de Widar school. We halen kinderen van de Widar school dagelijks op en 

bieden opvang op de dagen dat de scholen gesloten zijn vanwege vakantie of margedag.  

 

Openingstijden SKSG Toverlantaarn en drie-uursregeling 

SKSG Toverlantaarn is geopend van maandag tot en met vrijdag na schooltijd. Op de Toverlantaarn wordt ook 

voorschoolse opvang aangeboden van 7.30 – 8.30 uur. Daarnaast is er verlengde opvang mogelijk  

van 18.00 – 18.30 uur 

 

Op een schooldag mag je een half uur per dag afwijken van de beroepskracht kind ratio (deze regelt hoeveel 

pedagogisch medewerkers op het aantal kinderen aanwezig moet zijn). Dat is op de BSO van 17.15 – 17.45 uur.  

Op een marge- of vakantiedag mag je drie uur afwijken van de beroepskracht- kindratio.  

We mogen op de volgende tijden afwijken: 

Van 8.30 – 9.30 uur 1 uur 

Van 13.00 – 14.00 uur  1 uur (pauzetijden) 

Van 16.30 – 17.30 uur  1 uur  
 

Bereikbaarheid locatie  

SKSG Toverlantaarn  

Adres  Huygensstraat 2, 9727 JD Groningen  

Telefoon 06-49494243    

e-mailadres toverlantaarn.bso@sksg.nl  

website  www.sksg.nl/sksg-toverlantaarn-vuurvogel    

 

Alle groepen hebben een eigen telefoonnummer: 

Wichteltje / Sommeltje  06 - 49494243 

Vuurvogel   06 - 49494530 

Griffioen   06 – 13198067 

 

Manager kindercentrum 

Marike Gorter is de manager Kindercentrum van de SKSG locaties in de Rivierenbuurt. Zij werkt op 

maandagmorgen, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Marike is bereikbaar op het e-mailadres: m.gorter@sksg.nl of telefonisch via het nummer:  

06-33185858 

 

Service Centrum 

SKSG Klantadvies 

Heresingel 10 

9711 ES Groningen 

050 – 317 13 90 

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 

klantadvies@sksg.nl 

www.sksg.nl 

 

 

mailto:toverlantaarn.bso@sksg.nl
http://www.sksg.nl/sksg-toverlantaarn-
mailto:m.gorter@sksg.nl
mailto:klantadvies@sksg.nl
http://www.sksg.nl/
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Oudercommissie  

SKSG Toverlantaarn heeft een oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen, met betrekking tot de 

opvang, van de kinderen en vertegenwoordigt hierin de ouders en verzorgers. Voor contact kunt u mailen met de OC: 

oc.toverlantaarn@sksg.nl . 

Bent u geïnteresseerd in een vrijwillige functie binnen de oudercommissie, dan kunt u dit ook laten weten via dit e-

mailadres.   

 

Algemene informatie 

Op www.sksg.nl kunt u veel informatie vinden over de kinderopvang die SKSG biedt. U vindt hier bijvoorbeeld 

algemene informatie, ons pedagogisch beleid, informatie over onze ouderapp, de klachtenregeling en nog veel meer. 

https://sksg.nl/over-sksg/downloads-links 

https://sksg.nl/hoe-werken-wij  

https://sksg.nl/contact  

https://sksg.nl/contact/klachtenprocedure  
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Bijlage 1  

Een veilig en vertrouwd gevoel wordt opgeroepen door een vast ritme. Er is een afwisseling van actie en 

rustmomenten. Het dagritme wordt bepaald door de behoefte die de kinderen hebben aan eten, actief te zijn en 

weer te ontspannen. De pedagogisch medewerkers reageren op de dynamiek van de groep. Hierdoor zal er soms van 

de tijden worden afgeweken. Het globale dagritme komt in grote lijnen overeen.  

BSO tijdens een reguliere schooldag 

Op de buitenschoolse opvang hebben we te maken met verschillende tijden waarop de kinderen vrij zijn van school. 

De meeste kinderen halen we op, sommigen komen zelfstandig. Als alle kinderen binnen zijn gaan we gezamenlijk 

iets drinken of eten. De kinderen kiezen daarna waar, met wie en waarmee zij gaan spelen. Dit kan binnen of buiten 

zijn. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan en ondersteunen de kinderen bij hun keuze en het 

samenspel met andere kinderen. Tussendoor wordt de kinderen fruit aangeboden en kunnen zij water of  thee 

drinken naar behoefte. 

BSO tijdens een vakantie of margedag 

Tussen 7.30 uur en 9.00 uur arriveren alle kinderen. De kinderen worden gebracht of komen zelfstandig naar de 

BSO. Als alle kinderen binnen zijn gaan we gezamenlijk iets drinken of eten en bespreken we met de kinderen wat 

we gaan doen.  

Rond 12.00 uur lunchen we met de kinderen. Tussen 12.30 uur en 13.00 uur worden de kinderen eventueel 

gehaald en gebracht. Na de lunch voortzetting van het ochtendprogramma. Op schoolvrije middagen bespreken we 

tijdens de lunch met de kinderen wat zij de middag willen doen. De kinderen worden verschillende activiteiten 

aangeboden waar de kinderen uit kunnen kiezen. Ook vrij spel binnen en buiten is mogelijk. 

Halverwege de middag en rond 17.00 krijgen de kinderen nog weer iets te eten en drinken aangeboden. Kinderen 

worden. Tussen 16.00 en 18.00 uur worden de kinderen gehaald. 

De BSO is alle margedagen geopend die aan het begin van het schooljaar door de scholen aan ons zijn meegedeeld. 

In de vakanties organiseren we vaak extra activiteiten zoals een uitstapje naar de kinderboerderij, de bioscoop, het 

blote voetenpad etc. Daarom vragen wij ouders de kinderen voor 10.00 uur te brengen en na 17.00 uur op te halen. 

Ook vragen wij uw medewerking bij het tijdig afmelden van de kinderen.  

 

We houden ons aan de wettelijk regels m.b.t. beroepskracht -kind ratio  

Het aantal medewerkers dat op de groep werkt is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. We werken 

volgens het wettelijk vastgestelde beroepskracht- kind ratio, hetgeen betekent dat één pedagogisch medewerker 

aanwezig is voor:  

10 kinderen van 4 t/m 6 jaar (voor bso)  

12 kinderen van 7 t/m 12 jaar (voor bso)  
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Bijlage 2 

 

 


