
Basisgroepen op de NSO 

Een basisgroep bestaat bij Robinson uit maximaal 10 kinderen voor de leeftijdsgroep 4 - 7 jaar en maximaal 

20 kinderen voor de leeftijdsgroep 8 – 12 jaar. Op de NSO locatie is een werkwijze die ervoor zorgt dat 

kinderen en medewerkers weten èn ervaren bij welke basisgroep zij horen. Uiteraard krijgen de kinderen de 

vrijheid om zelf keuzes te maken in het doen van activiteiten en het opzoeken van vriendjes in de andere 

basisgroep.

In bepaalde situaties kan er voor gekozen worden om groepjes kinderen buiten hun vaste basisgroep samen 

te voegen. Bij de samenvoeging zijn vaste pedagogisch medewerkers aanwezig en is de structuur van de dag 

gelijk, dus herkenbaar voor uw kind.

Incidenteel kan het voorkomen dat een kind, binnen een werkweek, in meerdere basisgroepen wordt 

opgevangen. Dit kan het geval zijn bij een ruildag, waarbij er geen plek is op de eigen basisgroep. Indien 

voor een aangevraagde ruildag geen plaats is op de vaste basisgroep van een kind, vragen wij de ouders om 

op het 'aanvraagformulier ruildag' schriftelijke toestemming te geven.

Bij een incidenteel lagere bezetting van groepen (zoals tijdens vakantieweken of studiedagen) kan worden 

samengevoegd. Ook bij een acute ziekmelding van een pedagogisch medewerker (welke niet direct 

vervangen kan worden), kunnen kinderen (tijdelijk) in een andere basisgroep worden opgevangen (mits de 

beroepskracht-kind ratio dit toelaat).

De wet verplicht ons om u te informeren en schriftelijke toestemming te vragen voor het plaatsen van uw 

kind in meer dan één basisgroep, ook als dat op dezelfde locatie is. Ouders kunnen een 

'toestemmingsverklaring opvang in basisgroepen' invullen.

Met het invullen van dit formulier geven zij aan op de hoogte te zijn van bovenstaande informatie en 

akkoord te gaan. De medewerkers op de groep informeren de ouders over de eventuele incidentele of 

tussentijdse samenvoegingen of wijzigingen.

Hiermee voldoen wij aan artikel 5 lid 13 van de Regeling Kwaliteit Kinderopvang, die het mogelijk maakt om 

stamgroepen te voegen.



Toestemmingsverklaring opvang in een andere basisgroep 

Bij de intake van uw kind is vermeld in welke basisgroep uw kind geplaatst is. Als uw kind overgaat 

naar een andere basisgroep, dan  zal u dit van de mentor van uw kind te horen krijgen. In 

uitzondering op de vaste plaatsing in basisgroepen kan het voorkomen dat uw kind(eren) af en toe 

in een andere groep gaat  spelen (bijv. bij een ruildag, een acute ziekmelding van een pedagogisch 

medewerker of bij een lagere bezetting). Tevens kunnen groepen in voorkomende gevallen worden 

samengevoegd. 

Met het invullen van dit formulier geeft u aan op de hoogte te zijn van bovenstaande informatie en 

akkoord te gaan. De medewerkers op de groep informeren u over de eventuele incidentele of 

tussentijdse samenvoegingen of wijzigingen.

Voor- en achternaam kind (1):

Geboortedatum: 

Voor- en achternaam kind (2): 

Geboortedatum: 

Voorletter(s) en achternaam ouder/verzorger: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Opmerkingen: 

Deze toestemming geldt voor de termijn van 1 jaar

Datum:

Handtekening ouder(s):______________________________________ 


