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Ontdekken, beleven, ervaren, leren
en experimenteren staan centraal.  
Kinderen leren bij de BSO om
nieuwe dingen te proberen en
talenten te ontwikkelen.  Zo
ontwikkelt het kind zelfvertrouwen
binnen een veilige en liefdevolle
omgeving. Nieuwsgierig
geworden? Neem dan een kijkje op
de website van de SKH

Contact gegevens

ghazelaar@meerprimiar.nl

2134DL Hoofddorp

Dussenstraat 32

Tijdens het leerproces staat het
‘denken, doen en delen’ centraal. Hoe
leren de kinderen, de manier van
handelen en denken, maar ook het
omgaan met elkaar en samenwerken.  
Wat ook heel belangrijk is voor de
kinderen is het leren kennen van jezelf.
En wat is hier voor nodig, Daarbij help
jij als kartrekker van de huiswerk-BSO

Denken, doen, delen

De Huiswerk-BSO is onderdeel van

https://www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl/


Dag indeling 1. Doelstelling

Begeleiding

Voorbereiding
Voortgezet onderwijs

2.

3.

Als de kinderen binnen komen, pakken
ze zelf iets te eten en drinken en
bekijken wat er op de planning staat.
Indien kinderen geen of weinig
huiswerk hebben, is er keuze uit
verschillende educatieve activiteiten
die de ontwikkeling stimuleren. Ze gaan
alleen of met elkaar aan de slag. Dit
kan een project zijn, een activiteit of
iets wat aangeboden wordt door
bijvoorbeeld een externe partner. De
kinderen zijn eigenaar over hoe ze een
vaardigheid willen leren. 

Door middel van kindgesprekken wordt
er gekeken wat een kind nodig heeft. 
Dit zit allemaal in het aanbod als
kinderen deelnemen aan de huiswerk-
BSO. Omdat de huiswerk-BSO plaats
vindt in het Learning Lab, is er ook een
mogelijkheid om activiteiten in de
andere Labs uit te voeren. Zoals het
Vitality Lab met een uitgebreide keuken
en het Creator Lab waar kinderen met
techniek, ICT en concreet materiaal
werken. 

 Leren leren, kinderen helpen om 
 hun eigen werkwijzen te
ontwikkelen die ervoor zorgen dat
de kinderen klaar zijn voor een
toekomst vol zelfvertrouwen.  Hierbij
valt te denken aan het leren
plannen, leren om overzicht te
creëren, kennis op te doen van een
werkwijze die bij hem/ haar past,
motivatie, mindset en welbevinden. 

‘De huiswerk-BSO'
 

"Een plek waar je je talent
ontdekt, zelfvertrouwen krijgt

over hoé je leert en een plek
waar je vaardigheden

meekrijgt voor de rest van je
leven.’

 

Tijdens de begeleiding in de
huiswerk-BSO krijgen de kinderen
steeds meer zicht op welke
eigenschappen en vaardigheden
ze nodig hebben om goed tot
leren te komen, waar hun talenten
liggen en wat ze moeilijk of
makkelijk af gaat. 

Alle kinderen krijgen een aanbod
van Bikkels.nl. Dit is een aanbod
dat gericht is op huiswerk en de
overstap naar het VO. Met
brugklas bikkels en huiswerk
bikkels hebben de kinderen een
goede voorbereiding voor de
middelbare school. En hoe fijn is
het niet, dat kinderen dit
aangeboden krijgen in  de
huiswerk-BSO.


