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1.Algemene informatie BSO Nella Della
Hier treft u algemene informatie aan over onze BSO, over onze werkwijze en regels.
Buitenschoolse opvang Nella Della, Ten Katestraat 58, Amsterdam.
Hier worden dagelijks maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar opgevangen in
een stamgroep door minimaal 2 pedagogisch medewerkers.
De opvang is 5 dagen per week open:
Naschoolse opvang:
Maandag,dinsdag,donderdag en vrijdag van 14.00 tot 18.30 uur
Woensdag van 12.00 tot 18.30 uur
Vakantie en ADV dagen:
Maandag,dinsdag,woensdag,donderdag en vrijdag van 8.00 tot 18.30 uur
Beroepskracht-kind ratio BSO Nella Della
Bij buitenschoolse opvang plaats in stamgroepen, met dien verstande dat een groep uit ten
hoogste 20 kinderen bestaat in de leeftijd van 4 tot de leeftijd waarop het basisonderwijs
voor die kinderen eindigt.
Bij buitenschoolse opvang bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en
het
feitelijk aanwezige aantal kinderen ten minste 1 beroepskracht per 10 kinderen
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2. BSO Nella Della
Bij Nella Della worden maximaal 20 kinderen opgevangen van 4 t/m 12 jaar.
De opvang is 5 dagen in de week open.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 18.30 uur.
Woensdagmiddag van 12.00 tot 18.30 uur.
Op ADV dagen en in de schoolvakanties van 8.00 tot 18.30 uur.
De kinderen worden door medewerkers van de scholen gehaald en naar de
opvang gebracht.
Er zijn minimaal 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers aanwezig en zij worden
ondersteund
door een groepshulp/vrijwilligers/stagiaires (Helpende welzijn, SPW3 of SPW4).
2.1 Werkwijze
Bij BSO Nella Della werken wij vanuit de behoeftes van het kind. Er wordt gekeken naar
het individuele kind, zijn/haar interesses en zijn/haar ontwikkeling.
Ieder kind is een individu op zich en geen enkel kind ontwikkelt zich hetzelfde.
Dit betekent concreet dat de leiding wel een activiteit aanbiedt, maar het is aan het kind
of
het hiermee aan de slag wil en hoe het er mee omgaat. Tekenen kun je bijvoorbeeld doen
via een opdracht, maar bij BSO Nella Della kiezen wij ervoor het kind zijn eigen
creativiteit en fantasie te laten ontwikkelen waarbij eigen initiatief wordt gestimuleerd.
Er is bij de opvang voldoende spel- en ontwikkelings materiaal aanwezig voor alle
leeftijdscategorieën. Er is een leeshoek, keuken, winkel, er zijn verkleedkleren, puzzels en
spelletjes. Knutselmateriaal is ruim aanwezig en om te chillen, te relaxen zijn er banken
en kussens. Tevens is er een televisie en playstation aanwezig waar de kinderen een
filmpje kijken of een spelletje spelen wanneer het weer het niet toelaat om buiten te
spelen.
2.2 Dagindeling
Hoe ziet een dag bij de naschoolse opvang eruit?
• 13.00 beginnen de beroepskrachten
• 14.00 worden de kinderen van twee scholen opgehaald
• 14.20 tweede school opgehaald
• 14.30 terug op de opvang twee beroepskrachten
• 14.30 wordt de vierde school opgehaald en
• 15.00 groep compleet
• 15.15 aan tafel met de kinderen om een warme maaltijd te eten
• 15.45 van tafel en klaarmaken om buiten te spelen
• 16.30 terug naar binnen wintermaanden ( zomer blijven wij langer buiten )
• 17.00 fruit/koekje eten
• 17.30 groepsactiviteit
• 18.00 opruimen en een rustig spel spelen totdat iedereen is opgehaald.
2.3 Contact met de ouders
Bij BSO Nella Della vinden we het contact met de ouders en/of verzorgers erg belangrijk.
Bij het ophalen van de kinderen is er vaak niet veel tijd om informatie uit te wisselen, de
kinderen zijn moe en ook de ouders hebben een lange dag achter de rug.
Toch willen we de ouders bij de opvang betrekken. Zo zal de oudercommissie meedenken
over beleidszaken, maar ook over het organiseren van feesten.
Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om met de leiding een afspraak te maken over hoe
het
gaat met het kind of als er specifieke vragen zijn.
Daarnaast wordt er minimaal 1 maal per jaar een informatieavond georganiseerd voor de
ouders, waarbij er ook ruimte is voor algemene vragen.
Mochten er problemen zijn, dan horen we dat graag van u, zodat we snel samen tot een
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oplossing kunnen komen.
2.4 Eten en drinken
Er wordt gegeten als alle kinderen binnen zijn, de kinderen worden gestimuleerd om alles
te
proeven en hun bord leeg te eten. Er wordt echter geen strijd van gemaakt.
Het moet een gezellig moment zijn met aandacht voor elkaar.
Op de opvang eten wij dagelijks warm met de kinderen op het menu staat o.a. soep, rijst
met vlees, pasta met een heerlijk sausje, vegetarische schotel, frietjes, pannenkoeken en
noem maar op.
Ook salades, het menu wordt met de kinderen samengesteld.
Met allergieën of specifieke wensen van ouders (cultuur, religie) wordt uiteraard rekening
gehouden.
Kinderen helpen bij het dekken van de tafel en bij het afruimen. We blijven aan tafel
zitten
tot we allemaal klaar zijn. Daarna worden de handen weer gewassen.
2.5 Thema’s en workshops
Met regelmaat worden er door de naschoolse opvang thema’s georganiseerd. Het
aanbieden
van thema’s vergroot de aantrekkelijkheid van de naschoolse opvang. Ook voor de oudere
kinderen is het zeer belangrijk om activiteiten aan te bieden waarbij kinderen bepaalde
vaardigheden kunnen aanleren. Ze willen dingen doen die zoveel mogelijk lijken op die van
volwassenen. Op de naschoolse opvang kunnen kinderen hierdoor tevens een hobby
ontwikkelen.
Door het aanbieden van een onderwerp prikkelen wij een kind ook om nader bij een thema
stil te staan en er over te leren. Kinderen worden indien er nieuwe thema’s worden
bedacht
hierbij zoveel mogelijk betrokken. Omdat kinderen niet altijd hun ideeën zelf kunnen
verwoorden, letten pedagogisch medewerkers op signalen die kinderen geven. De nadruk
bij
de naschoolse opvang ligt echter op een eigen invulling van de vrije tijd. Onze naschoolse
opvang is geen school, indien een kind zijn tijd op een schoolse wijze wil invullen
(schrijven,
lezen, etc.) is het kind hiertoe vrij. Het accent ligt echter op het bieden van ontspanning,
soms is het ook heerlijk om bijvoorbeeld even in een kussen weg te zakken.
Op de woensdag en vrijdagmiddag en in de schoolvakanties worden workshops
gegeven/extra activiteiten gedaan o.a.: dansen, schilderen,sporten en koken.
Deze worden georganiseerd en gegeven door/via de eigen medewerksters of ingehuurd
Kinderen kunnen zelf ook om workshops/activiteiten vragen, wij vinden het belangrijk om
in
te spelen op bij wat bij hen leeft (op dat moment). Uitstapjes, excursies,
ontdekkingstochten
of wat dat ook, door als zij met een voorstel komen is het bespreken hiervan, de voor en
tegens, op zich al een les voor hen. Is er een probleem, wij laten de kinderen zelf een
oplossing/alternatief bedenken en uiteindelijk begeleiden we hen dan daarin en daarmee.
2.6 Sluitingsdagen / vakanties BSO Nella Della 2017
Sluitingsdagen
•
•
•
•
•

Nieuwjaar
2e paasdag
Koninginnedag
Hemelvaartsdag
2e pinksterdag
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•
•

1e kerstdag
2e kerstdag

Schoolvakanties
•
•
•
•
•

Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

2.7 Huisregels BSO Nella Della
Als de kinderen van huis of uit school komen,vegen zij goed hun voeten, trekken zij hun
schoenen uit, hangen zij hun jas op en doen zij hun tassen op het rek.
Ouders houden hun handtassen buiten bereik van de kinderen, dus ook niet op de grond,
dit
heeft te maken met de veiligheid van de kinderen, er kunnen sigaretten of medicijnen in
de
tassen zitten.
Ook ouders vegen hun voeten voor binnenkomst, er zijn speciale hoesjes voor over de
schoenen die staan bij de ingang van de opvang.
Kinderen nemen geen snoep mee naar de opvang, is een kind jarig , dan mag er met snoep
of gezond worden getrakteerd. Vieren wij feest, dan mag een snoepje, ijsje of chips.
Kinderen ruimen eerst op voor zij met een andere activiteit beginnen of naar een andere
hoek gaan.
Als we ons allemaal aan de regels houden, hebben wij met elkaar, een fijne en veilige
opvang.
Tevens hebben wij een afsprakenlijst:
Wij, kinderen en het team van BSO Nella Della, staan achter de volgende afspraken en wij
houden ons hieraan.
• Wij gaan verdraagzaam om met verschillen tussen mensen
• Wij vinden iedereen evenveel waard en behandelen iedereen gelijk
• Wij doen niet aan pesten, uitlachen, vooroordelen of discriminatie
• Wij hebben respect voor elkaar en voor ieders manier van leven en denken
• Wij horen er allemaal bij
• Wij houden rekening met elkaar
• Wij zorgen goed voor alle spullen
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3. Aanmelding, inschrijving en plaatsing bij BSO Nella Della
Voor aanmelding, inschrijving, vragen en informatie over onze opvangsoorten kunt u
terecht
bij BSO Nella Della. Belt u even en we maken een afspraak.
3.1 Aanmelden
Wil een ouder zijn/haar kind(eren) bij de BSO plaatsen, dan wordt er een afspraak
gemaakt
en volgt er een intake gesprek met de directie. Er volgt een algemene rondleiding en er
wordt met de medewerkers kennis gemaakt. Door middel van het invullen van het
inschrijfformulier, kan er een plaatsingsgesprek volgen.
3.2 Inschrijven
Inschrijven voor de BSO kan vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is.
3.3 Plaatsing
Zodra er een plaats beschikbaar is, nemen wij met u contact op. Er wordt voor u een
contract gemaakt met een prijsopgave. Eventueel kunt u geholpen worden met de
aanvraag
Belastingvergoeding Kinderopvang en bij uw aanvraag bij het DWI. In dit geval moet men
een jaaropgave, recente loonstrook,kopie paspoort/verblijfsvergunning meenemen. Heeft
u
(en uw partner) het contract getekend dan ontstaan er wederzijdse verplichtingen en
worden de algemene voorwaarden BSO Nella Della van kracht.
Een kind wordt per de 1e of de 16e van de maand geplaatst. De medewerker waar uw kind
bij wordt geplaatst nodigt u uit voor het kennismakingsgesprek, er wordt u verteld over de
gang van zaken op de groep en u wordt rondgeleid op de groep. U informeert de
Pedagogisch medewerker over de bijzonderheden van uw kind. Kinderen zijn hierbij
aanwezig om in elk geval een keer kijken te kijken voordat ze geplaatst worden.
3.4 Een plaatsing annuleren
Een getekend contract kunt u nog voor de ingangsdatum annuleren. Annuleert u ruim 2
maanden voor de ingangsdatum van de plaatsing, dan bent u geen annuleringskosten
verschuldigd. Indien u echter annuleert korter dan 2 maanden voor de ingangsdatum,
bedragen de annuleringskosten 50 % van het overeengekomen maandtarief.
3.5 Het beëindigen van het contract
Houd rekening met een opzegtermijn van 1 maand en het feit dat wijzigingen de 1e of de
16e van de maand ingaan. Opzegging dient altijd schriftelijk te worden doorgegeven.
3.6 Een plaatsing wijzigen
Met een wijzigingsformulier kunt u verzoeken het aantal dagen of de opvangdagen te
veranderen. Als de wijziging van dagen op korte termijn niet kan, wordt uw verzoek op de
interne wachtlijst geplaatst. Gaat de wijziging in, dan krijgt u met deze ingangsdatum een
nieuw contract. Als u dag of dagen wilt minderen, houd dan rekening met een
opzegtermijn
van twee maanden!
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4. Betaling BSO Nella Della
Sinds 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht. Volgens de wet betalen de
overheid, de werkgever en ouders ieder een deel van de kosten kinderopvang. Het deel
wat
de overheid betaalt, de kinderopvangtoeslag, wordt betaald door de Belastingdienst. De
belastingdienst regelt ook de werkgeversbijdrage sinds 1 januari 2007. Door deze
vergoeding
betaalt u zelf slechts een deel van de kosten kinderopvang. Om in aanmerking te komen
voor de kinderopvangtoeslag moet de ouder en de eventuele partner beiden inkomen uit
arbeid hebben of behoren tot een bijzondere doelgroep.
Als u tot een bijzondere doelgroep behoort (bv. als u een re-integratietraject, studie of
inburgeringtraject) volgt, dan betaalt DWI of UWV een bijdrage in de kosten van de
kinderopvang. Om te kijken of u tot een bijzondere doelgroep behoort, kunt u kijken op
www.szw.nl.
Wilt u weten of en in welke mate u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kijkt u
dan op de website van de Belastingdienst, www.toeslagen.nl of bel naar de Belastingdienst
0800-0543.
Betaling geschiedt 1x per maand en niet langer dan 1 maand vooruit. U ontvangt elke
maand een factuur voor het volledige contract. Deze factuur (of uw eigen bijdrage) dient u
binnen 8 dagen te betalen onder vermelding van het factuurnummer
Blijft u in gebreke met de betaling (2 maanden achterstand), dan wordt het contract per
direct opgezegd. Dit gebeurt per aangetekende brief en door persoonlijke aanzegging. U
dient wel rekening te houden met het feit dat u alsnog 1 maand opzegtermijn moet
doorbetalen.
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5. Klachtenprocedure BSO Nella Della
Klachtenprocedure
Mocht een ouder een klacht hebben over de kinderopvang van haar kind(eren) dan kan de
ouder in de 1e plaats de klacht met de pedagogisch medewerker van de groep, waar het
kindje geplaatst is, bespreken. Mocht men er samen niet uitkomen, dan kan de ouder met
de
klacht naar de directie. De klacht van de ouder wordt heel serieus genomen, deze wordt
ook
vastgelegd in ons klachtenformulier. Dit klachtenformulier wordt ondertekend door zowel
de
directie als de ouder. Elke klacht wordt uiterlijk binnen 10 werkdagen behandeld. Mocht
een
klacht door de ouder en de pedagogisch medewerker naar tevredenheid worden
afgehandeld, wordt de directie hiervan op de hoogte gesteld. Mocht de ouder niet
tevreden
zijn dan volgt een gesprek met de pedagogisch medewerker en de directie, dit zal dan
binnen 15 werkdagen plaats vinden.
Mocht de ouder nog niet tevreden zijn over de afhandeling/behandeling van de klacht, dan
kan de ouder zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang. Ouders kunnen ook
meteen rechtstreeks contact opnemen met de Geschillencommissie Kinderopvang.
U kunt de klacht online indienen via deze link:
www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen
Of telefonisch bereikbaar op:
070 - 310 53 10
( Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
6. Ziektebeleid BSO Nella Della
Zieke kinderen zijn het beste af in hun eigen huiselijke omgeving.
Wanneer een kind ziek is, kan hij/zij de BSO niet bezoeken.
Als kinderen ’s morgens al koorts of verhoging (38*) hebben, is het beter om ze
thuis te laten. Meestal is het zo dat zij in de loop[ van de ochtend zieker worden, of
dat de aanwezigheid van de andere kinderen ze te veel wordt, waardoor ze alsnog
opgehaald moeten worden.
Wanneer een kind bij de BSO ziek wordt, zich niet lekker voelt of koorts krijgt, dan
wordt met de ouder overlegd. Als het niet nodig is om het kind direct op te halen,
dan wordt de ouders verzocht om beschikbaar te blijven. Bij verhoging/koorts hoeft
een kind zich niet altijd ziek te voelen. Daarentegen kan zij/zij zich zonder koorts
behoorlijk ziek voelen. Volledigheidshalve nemen wij dan ook contact met de ouder
op.
Kortom in de volgende gevallen kunnen de kinderen beter thuis gehouden worden:
= als het kind een zieke indruk maakt en/of koorts heeft;
= als er sprake is van een besmettelijke ziekte zoals diarree, braken,griep,
koortsuitslag, kinderzeer (krentenbaard,impetigo), verkoudheid gepaard met
koorts/hoofdpijn/spierpijn/ontstoken ogen –oren en alle kinderziektes als bof,
roodvonk, rode hond, kinkhoest,mazelen en de 6e ziekte.
Wanneer er sprake is van hoofdluis dient het kind thuis gehouden te worden tot na
de behandeling (netenvrij) zie protocollen/groepswerkmap.
Ouders worden verzocht om bij een ziekmelding door te geven waar het om gaat,
zodat wij onze maatregelen kunnen nemen.
Vooral bij rode hond dient dit meteen aan zwangere vrouwen te worden
doorgegeven.
7. Pedagogische uitgangspunten
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Wij nemen de kinderen serieus:
1. Kinderen zelf laten aangeven wat ze willen en hen hiertoe aanmoedigen.
2. Spel van kinderen niet onderbreken.
3. Luisteren naar kinderen; horen wat ze zeggen, bedoelen.
Wij nemen niet alleen tijd voor kinderen, we geven ze ook tijd:
1. Niet te snel dingen uit handen nemen.
2. Aanpassen aan het tempo van kinderen.
3. Plannen vanuit de optiek van kinderen (niet teveel en te snel dingen willen).
Wij stimuleren de creativiteit van het kind:
1. Aanbieden van creatieve materialen, zand en water enz.
2. Het proces wordt gestimuleerd, niet het eindproduct.
Wij stimuleren meer dan we sturen:
1. Kinderen zelf keuzes laten, niet dwingen mee te doen.
2. Zelf iets gaan doen dat de kinderen uitdaagt, nieuwsgierig maken.
3. Prikkels aanbieden in de omgeving.
Wij hebben respect voor het uniek zijn van het kind:
1. Ieder kind “vraagt”iets anders, een andere benadering, aanpak, houding, vorm van
aandacht.
Wij staan open voor de behoeften van het kind:
1. Vriendschappen zijn belangrijk voor kinderen.
2. Mogelijkheid bieden samen te spelen.
Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te ontplooien:
1. Vrij spel.
2. Niet een te vol programma.
3. Fantasiespel en creativiteit stimuleren.
4. Positief zelfbeeld aanmoedigen
Kinderen worden aangesproken:
1. Leiding kijkt kinderen, op ooghoogte, aan als er met hen gepraat wordt.
2. Er wordt gewacht op het antwoord van het kind. Dit kan ook een lachje zijn, ja
knikken of
nee schudden, bij nog niet voldoende praten.
3. Er komt een bevestiging op het antwoord van het kind.
4. Er wordt geluisterd naar kinderen en zij krijgen de ruimte om te vertellen en te
vragen.
Er wordt niet door elkaar heen gesproken.
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8. Samenvatting pedagogisch beleid
Het bieden van veiligheid en geborgenheid:
• Wij laten kinderen merken dat ze welkom zijn en gewaardeerd worden.
• Wij stellen de individuele behoeften van de kinderen centraal, waarbij we
tegelijkertijd als
• groep een eenheid vormen waarbinnen het kind zich geborgen voelt.
Recht doen aan de eigenheid van ieder kind en de zelfstandigheid bevorderen:
• Afhankelijk van aanleg, temperament, leeftijd en ontwikkeling heeft elk kind zijn
eigen
mogelijkheden en behoeften.
• Wij houden hier rekening mee en spreken het kind aan op wat het kan.
• Wij laten het kind in zijn waarde, hierdoor wordt het zelfvertrouwen en de
zelfstandigheid
van het kind gestimuleerd.
Stimuleren van sociaal gedrag en sociaal gevoel:
• Kunnen omgaan met anderen vinden wij een belangrijke eigenschap.
• Openstaan voor anderen, kunnen geven en nemen, hoort hierbij.
Leren omgaan met emoties:
• Wij helpen kinderen te zoeken naar manieren om te gaan met hun emoties en deze
te uiten
en te verwerken.
• Emoties als boosheid, verdriet, verlegenheid en blijdschap horen bij het leven.
• Wij nemen de gevoelens van kinderen serieus.
Overdragen normen en waarden:
• Eerlijkheid, respect voor elkaar hebben en een ieder in zijn waarde laten,
vertrouwen,
weerbaarheid en je eigen mening vormen en hiervoor uit kunnen en durven komen,
staan bij
ons hoog in het vaandel.
Grenzen stellen, straffen en belonen:
Wij zijn duidelijk, consequent en leggen uit welke grenzen we stellen en waarom.
Hierbij houden wij rekening met de leeftijd en het karakter van het kind.
BSO Nella Della hanteert ideeën van Reggio Emilia. Er wordt veel waarde gehecht aan
intercultureel werken, het doel hiervan is om kinderen al op jonge leeftijd met andere
culturen, gewoontes en gebruiken kennis te laten maken.
Wij proberen o.a. door middel van speelgoed, boeken, gebruiksvoorwerpen,
muziekinstrumenten en de diverse feesten die wij vieren, sommige kinderen een
vertrouwd gevoel te geven (herkenning met thuis) en andere kinderen hier mee in
aanraking te laten komen. Zo willen wij begrip kweken voor elkaar.
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9. Tot slot
BSO Nella Della is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Er worden 20 kinderen opvangen
door minimaal 2 pedagogisch medewerkers.
Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 18.30 uur. Woensdagmiddag
van 12.00 tot 18.30 uur.
Op ADV dagen en in de schoolvakanties van 8.00 tot 18.30 uur.
BSO Nella Della bestaat uit 1 grote ruimte, met hierin door kasten/gordijnen/planten
afgeschermde ruimtes, zo zijn er verschillende werk/doe/rust plekken gecreëerd.
Kinderen blijven in hun eigen groepsruimte en mogen deze niet verlaten, behalve bij
speciale
activiteiten zoals: voorstellingen, uitjes.. In deze gevallen zijn de medewerkers allemaal
aanwezig. Met ouders worden individuele, schriftelijke afspraken gemaakt voor het geval
een
kind alleen naar bijv. huis/vriendje mag.
BSO Nella Della dient zich te houden aan de eisen van de GGD gezien veiligheid en
gezondheid. Alle medewerkers zijn van de regels en protocollen op de hoogte. Elk jaar
wordt
de inventarisatie risico gezondheid/veiligheid nagelopen en gecontroleerd en indien nodig
bijgesteld.
In de protocollen staan werkinstructies vermeld waar zij zich aan moeten houden zodat
het
kind het minst risico loopt. Eén keer per kwartaal is er overleg om de werkinstructies na te
lopen en eventueel te verbeteren/aan te passen.
Medewerkers tekenen ervoor op de hoogte te zijn van de gemaakte afspraken.
Kinderen mogen alleen meegegeven worden aan ouders/verzorgers, tenzij de ouders dit
van
te voren doorgeven en tekenen. Indien dit op het laatste moment gebeurt, wordt er ter
controle gebeld met de ouder.
De risico-inventarisatie wordt jaarlijks opnieuw gedaan, mochten wij echter eerder iets
tegenkomen, dan passen wij dit meteen aan.
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende
beroepskwalificatie in overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst
kinderopvang.
Tevens zijn zij in het bezit van een verklaring omtrent gedrag, afgegeven volgens de Wet
justitiële documentatie. Dit laatste geldt ook voor andere, tijdens de openingstijd bij de
BSO
werkzame personen ( bv. directie, stagiaires, vrijwilligers).
Minimaal 1x per jaar wordt er een algemene ouderavond gehouden. Per kwartaal gaat er
(door leiding en kinderen gemaakt) een nieuwsbrief uit naar de ouders en er hangt bij de
entree een infobord met actuele nieuwtjes.
Informatie over de Algemene Voorwaarden Nella Della, Risico/gezondheid inventarisatie,
Pedagogisch beleid, Klachtenreglement en Reglement Oudercommissie zijn op de opvang
ter
inzage en opvraagbaar.
De voertaal bij BSO Nella Della is Nederlands d.w.z. dat er op de groepen onderling,met
kinderen en met ouders Nederlands wordt gesproken.
Eén keer per jaar wordt er een tevredenheidonderzoek/enquête gehouden onder de
kinderen, de uitslag wordt later aan de ouders bekend gemaakt.
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Mochten er nog vragen, suggesties zijn, geef dit dan door aan de directie of aan de
pedagogisch medewerker.
Wilt u zelf ook actief bij de opvang betrokken worden op wat voor manier dan ook:
oudercommissie, geven van een workshop, een activiteit doen, iets over uw beroep
vertellen, alles is welkom.
Wij hopen dat uw kind een fijne tijd bij ons heeft, aan het team van BSO Nella Della zal
het
niet liggen!
BSO Nella Della
Ten katestraat 58
1053 CH Amsterdam
Directie:
Mevr. S. Akgun
Tel.: 06: 41 999 455
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