BSO+
Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar

Woont u in Hengelo en heeft uw kind na
schooltijd behoefte aan opvang met meer
structuur of extra begeleiding? Misschien
is BSO+ geschikt! De gemeente Hengelo is
samen met kinderopvangorganisaties
Parbédie en Smallsteps gestart met BSO+.
Een buitenschoolse opvang met extra aandacht en begeleiding voor het kind. BSO+ kan
een oplossing zijn om het gat tussen reguliere
buitenschoolse opvang (BSO) en jeugdhulp te
overbruggen. BSO+ is er voor kinderen van
4 tot 13 jaar om na schooltijd naartoe te
gaan als de ouder(s) werken. Ouders betalen
het normale BSO tarief aan de kinderopvang,
gemeente Hengelo betaalt ‘de plus’.

Wat biedt BSO+

Kinderen met bijvoorbeeld ADHD, autisme of
een ontwikkelingsachterstand hebben vaak behoefte aan meer structuur of extra begeleiding.
Een reguliere buitenschoolse opvang heeft vaak
één begeleider op 11 kinderen. Dan is extra aandacht vaak lastig. Daar ligt juist de kracht van
BSO+! Er zitten minder kinderen in een groep én
er is tijd en aandacht voor het kind.

Behoefte van het kind

Bij BSO+ wordt naar de behoefte van het
kind gekeken. Het kind op de juiste plek, daar
waar hij of zij het beste tot z’n recht komt
als reguliere BSO geen optie is. BSO+ start
op twee locaties: Parbédie en Smallsteps.
Bij Sport BSO Tubantia van Parbédie ligt
de nadruk op buiten zijn én bewegen. Voor
Smallsteps locatie Serpentine is juist rust en
creativiteit van belang. Beide locaties bieden
ook reguliere BSO, zodat doorstroom van en
naar een reguliere BSO mogelijk is. Samen
waar kan, apart waar nodig.

Hoe aanmelden?

Om in aanmerking te komen voor BSO+
neemt u contact op met de locatiemanager
van de kinderopvangorganisatie van uw
keuze. De locatiemanager kan samen met
u en de Sociale Activeringsmakelaar (SAM)
in gesprek gaan over uw vraag voor opvang
en gaat kijken of de BSO+ passend is. Waar
nodig wordt in onderling overleg contact
gelegd met het onderwijs of andere betrokkenen.

Preventief werken

Gemeente Hengelo wil graag dat Hengelose
kinderen en jongeren positief opgroeien tot
gelukkige en zelfredzame volwassenen.
Soms hebben ze daar een beetje hulp bij
nodig, zonder dat ze meteen in een jeugdhulptraject terecht komen. Daarom organiseert de gemeente samen met scholen,
kinderopvang, zorginstellingen, ouders/
verzorgers en natuurlijk de kinderen zelf
verschillende projecten die ondersteuning
moeten bieden.

Meer weten?

Kijk op www.hengelo.nl/bsoplus of neem
rechtstreeks contact op met de kinderopvang.
Parbédie BV
Sport BSO Tubantia
Verlengde Polluxweg 10
7557 XH Hengelo
Contactpersoon: Danielle Baake
(074) 3491834
danielle@parbedie.nl
Smallsteps
locatie Serpentine
Toulonstraat 2
7559 KW Hengelo
Contactpersoon: Sjoerdtsje van Dijk
(074) 278 0008
serpentine@smallsteps.nl
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