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buitensChOOlse en 
vakantieOPvang
Buitenschoolse opvang zorgt voor 
een prettige invulling van vrije tijd. De 
starttijden sluiten aan op de schooltijden. 
Er is voldoende ruimte en (aangepast) 
speelmateriaal om zowel binnen als buiten 
te spelen. De medewerkers van de BSO zijn 
eveneens werkzaam binnen de school en 
dus bekende gezichten voor de kinderen.

De dagen waarop BSO wordt aangeboden zijn 
verschillend per locatie. Daarnaast is er ook 
tijdens studie(mid)dagen de mogelijkheid om 
gebruik te maken van BSO. Vakantieopvang 
wordt aangeboden op onderwijscentrum Het 
Roessingh en bij de Huifkar. Deze worden 
gedurende schoolvakanties aangeboden. 

Buitenschoolse opvang start op het moment 
dat de kinderen vrij zijn tot 18:00 uur. Mochten 
er andere tijden wenselijk zijn dan kan dit 
in overleg en alleen wanneer mogelijk. Voor 
vragen kunt u terecht bij de desbetreffende 
medewerkers van de gewenste locatie. 

aCtiviteiten 
Tijdens de BSO en/of vakantieopvang krijgt een 
kind de begeleiding, verzorging en verpleging 
die hij of zij nodig heeft. Bij alle locaties kan 
het kind alleen of met een groepsgenootje 
spelen, knutselen, op de computer spelen, 
tv-kijken, wandelen of één van de andere 
activiteiten. Afhankelijk van de locatie zijn er 
naast spelletjes en speelgoed ook skelters, 

een voetbal, schommel of zandbak aanwezig. 
Daarnaast beschikken sommige locaties over 
een rust-, snoezelruimte of een gymzaal. 
Wanneer een keuken aanwezig is, wordt er 
soms iets lekkers gebakken of gekookt. 

vervOer
De ouders dienen zelf het vervoer terug naar 
huis te regelen. Mocht u niet in staat zijn of 
ervoor kiezen uw kind niet zelf op te halen 
dan zijn wij bereid met u mee te denken 
over andere mogelijkheden. De opties zijn 
afhankelijk van de regelingen binnen de 
gemeenten en, indien van toepassing, van 
mogelijkheden binnen de afgegeven CIZ 
indicatie. 

indiCatie
Informatie rondom indicatie is te lezen in de 
folder van Ambulante Begeleiding School 
(ABS). Wanneer een leerling niet beschikt 
over een indicatie bestaat de mogelijkheid om 
prijsafspraken te maken. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de begeleiding 
van de BSO. 

OPeningstijden
Onderwijscentrum het Roessingh alleen 
op woensdag tot 17.30 uur.

De Huifkar op dinsdag t/m donderdag 
tot 18.00 uur.

BSO het Meerik op woensdag van  
14.30 tot 17.15 uur.


