
2,5 uur training

0,5 uur online leeromgeving

Structuur bieden aan

kinderen van 4 jaar en ouder

Grenzen stellen voor

kinderen van 4 jaar en ouder

Kennis van het kinderbrein

Na deze training weet je hoe je

structuur biedt en grenzen kunt

stellen aan kinderen ouder dan 4

jaar

Online leeromgeving

Bewijs van deelname

Inclusief:

Josje is helemaal blij als ze binnenkomt bij de BSO: pedagogisch

professional Petra is er! Van Petra mogen de kinderen vrij spelen en

ze heeft een speciale eet- en drinktafel klaargezet voor als Josje dorst

of trek heeft. Josje gaat eerst lekker buiten voetballen, even afreageren

na zo'n lange dag zitten op school. Bram, de andere pedagogisch

professional, die heeft liever dat de kinderen eerst handen wassen en

aan tafel gaan zitten om samen de dag te bespreken. En wat vind jij?

Als kinderen naar de basisschool gaan, verandert er opeens heel veel

voor hen. Ze hebben tijd nodig om te wennen aan die veranderingen.

Het is belangrijk om met name in de eerste fase te zorgen voor veel

veiligheid en vertrouwdheid. Structuur kan daarbij helpen. Het is fijn

als kinderen een beetje aan de hand in het nieuwe ritme worden

meegenomen en zo wegwijs raken in nieuwe situaties. Wanneer

kinderen op hun gemak zijn en zich veilig en vertrouwd voelen,

willen ze op de BSO vaak lekker actief bezig zijn.

Een goed schema kan je daarbij helpen. In de BSO heb je met veel

verschillende leeftijden te maken. Besef dat in elke leeftijdsgroep

andere regels en afspraken nodig zijn. De breinen op de

verschillende leeftijden zijn verschillend. 

Tijdens deze training gaan we in gesprek over de verschillende

breinen en karakters van kinderen en hoe je structuur en grenzen

kunt bieden aan kinderen van 4-6 jaar, 6-9 jaar en 10 

jaar en ouder. Een training vol inzichten en ideeën 

om het werk op de BSO nog leuker en waardevoller 

te maken!

033-711 06 95

info@kiki-s.nl

www.kiki-s.nl Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang

Structuur en 
grenzen op de BSO

Voor pedagogisch professionals die werken met kinderen van 4 tot 12 jaar


