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Wat is BSO+
De BSO+ is een buitenschoolse opvang met een ‘plus’ voor kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben. Een gewone BSO kan deze ‘plus’ niet of te weinig
bieden. De BSO+ is onderdeel van Dikkertje Dap kinderopvang. De BSO+ is een
kleinschalige groep van maximaal 9 kinderen met twee vaste pedagogisch medewerkers. Zij hebben ervaring met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
We denken dat een gemengde groep, waarbij kinderen met en zonder ‘plus’ samen opgevangen worden, het beste is.

BSO+ net dat beetje extra
De BSO+ is er voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld
vanwege een autismespectrumstoornis, ontwikkelings- of leerproblemen of sociaal-emotionele problemen. Daarom werkt de BSO+ samen met vaste medewerkers van Zozijn en entrea lindenhout. Zij kijken en denken mee met de pedagogisch medewerkers op de groep zodat er een optimale ondersteuning geboden
kan worden voor de kinderen. Bijvoorbeeld over de groepsafspraken en regels,
de structuur en activiteiten maar ook over individuele begeleidingsvragen van de
kinderen.
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Structuur, rust en natuur
De BSO+ groep werkt met een duidelijke structuur waarbij aandacht is voor ieders behoefte. De opvang vindt plaats in een groene omgeving. Er is een overzichtelijke groepsruimte waar de kinderen zich terug kunnen trekken, bijvoorbeeld als zij overprikkeld raken. De pedagogisch medewerkers bieden verschillende activiteiten aan zoals bakken, koken en wroeten in de moestuinen. Daarnaast is er ruimte voor vrij spel en om (buiten) te spelen met kinderen uit andere
groepen.

Praktische zaken
BSO+ is bij De Kaardebol; een unieke plek waar natuur, milieu, erfgoed en educatie samen komen. De Kaardebol is aan de Harenbergweg 1 in Zutphen.
De BSO+ is vijf dagen per week geopend na schooltijd tot 18.30 uur. De kinderen
worden uit school opgehaald door een medewerker.
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Aanmelden en kosten
Een nieuwe aanmelding voor de BSO+ gaat via het Jeugdteam van gemeente
Zutphen. Een jeugdconsulent kijkt en denkt mee of de BSO+ een juiste plek is
voor uw kind. Daarna volgt er een kennismakingsgesprek en rondleiding op locatie. Bij dit gesprek is ook een jeugdconsulent aanwezig. Als de aanmelding bij de
gemeente rond is, kunt u uw kind inschrijven bij Dikkertje Dap kinderopvang voor
de BSO+.
Het uurtarief van de BSO+ is hetzelfde als het reguliere uurtarief van de BSO
Dikkertje Dap. Als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag betaalt u alleen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan zoekt de jeugdconsulent met u naar een passende oplossing
bij de aanmelding.

Contact
Wilt u uw kind aanmelden voor de BSO+ groep of heeft u vragen aan de jeugdconsulenten? Mail dan naar toegangjeugd@zutphen.nl of bel op maandag t/m
vrijdag tot 13.00 naar 14 0575.
Heeft u vragen over de locatie, de inschrijving bij Dikkertje Dap of over de kinderopvangtoeslag? Dan kunt u contact opnemen met Dikkertje Dap kinderopvang
via g.behet@kinderopvangdikkertjedap.nl of 085 773 3752 (keuzemenu nummer
6).
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