Locatie specifieke werkwijze BSO Pr8+Paleis
Voor kinderen vanaf 7 jaar is er het Pr8+Paleis aan de Rijnweg 71 in Monster, een speciale
locatie voor de oudere kinderen in de BSO. Kinderen vanaf 7 jaar willen graag extra
uitdaging. De kinderen hebben behoefte aan meer vrijheid, zelfstandigheid,
keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid. In het Pr8+Paleis is daar voldoende ruimte
voor. De kinderen mogen hier meedenken en meebeslissen. We luisteren naar de kinderen
en houden zoveel mogelijk rekening met hun wensen. Het Pr8+Paleis is een fijne locatie om
‘thuis’ te komen. Een echt huis waar aan de keukentafel op je wordt gewacht en waar je zelf
je eten klaar kan maken terwijl je gezellig je verhaal kunt doen als je uit school komt.
Zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid
Bij het Pr8+Paleis vragen we de kinderen om hun mening. Over bijvoorbeeld de inrichting
van de ruimte, het aanbod aan spelmateriaal of de activiteiten tijdens de vakantie. Tijdens
tafelmomenten of tussendoor laten we de kinderen meedenken en meebeslissen. De ideeën
van de kinderen worden zoveel als mogelijk in praktijk gebracht.
Ieder kind is uniek en dat geldt dus ook voor de mate van zelfredzaamheid. Het ene kind kan
al met 7 jaar dingen zelf die een ander kind van 8 misschien nog niet zelf kan. De
pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om te laten zien wat ze kunnen. Om
steeds zelfstandiger te worden, mag je bij het Pr8+Paleis veel zelf doen vanaf het moment
dat je binnenkomt. Helpen met koken, een spel leiden, een boodschappenlijstje maken;
leuke maar ook leerzame dingen! In een aantal gevallen is toestemming van ouders nodig.
Bijvoorbeeld voor het alleen naar Simba komen fietsen of het op een vooraf afgesproken tijd
alleen naar huis gaan. Afspraken hierover houden we bij op het toestemmingsformulier.
Vanaf 10 jaar verwachten we dat de kinderen zelfstandig naar Simba komen.
Uitdagende groeps- en buitenruimte
Op de locatie is bewust gekozen voor het creëren van een ‘echt (t)huis’. De kinderen
mogen zelf kiezen wat ze willen doen of waarmee ze willen spelen. Spelen is onmisbaar voor
de ontwikkeling van kinderen. Spel stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. In het
Pr8+Paleis zijn verschillende speelkamers: beneden is een grote leefruimte met daarin een
echte kapsalon, een professionele draaitafel, een dansvloer, een bouwhoek met Kapla, een
tafeltennistafel, een biljardtafel en een woonkeuken om te kokkerellen. Op de begane grond
vind je ook de handarbeidkamer waar je kunt handwerken, tekenen en knutselen. Samen
met de pm’ers of de vrijwillige ‘handwerkoma’s’ maken de kinderen hier bijvoorbeeld kleding
of een tasje. De bovenverdieping is, net als thuis, verdeeld in verschillende kleinere kamers.
De ‘poppenhuiskamer’ is een lekkere kamer om in te spelen of om even uit te rusten. Het
‘schoollokaal’ is er om je huiswerk te kunnen maken of om gewoon zelf je eigen klas na te
spelen met andere klasgenootjes. Ook is er boven een boodschappenwinkel te vinden.
Beneden en boven staan grote tafels waar de kinderen lekker kunnen eten, spelletjes
kunnen doen of creatief aan de kunnen gaan. Creativiteit is een onderdeel van het spel. De
kinderen mogen het meeste knutselmateriaal zelf kiezen en pakken. Het plezier en het
ontdekken van de mogelijkheden van verschillend materiaal vinden we belangrijker dan het
resultaat. Ook worden er knutselactiviteiten georganiseerd waar de kinderen aan mee
kunnen doen. Op de Wii kunnen kinderen binnen sportspellen doen of dansen, dus lekker
bewegen! Daarnaast zijn er overal gezellige zitjes om met elkaar te kletsen.
Open deurenbeleid
BSO is vrije tijd! En in je vrije tijd is het fijn als je niet continue gebonden bent aan één vaste
groep en/of ruimte. Binnen het Pr8+Paleis maken we gebruik van de verschillende
speelruimten boven, beneden en natuurlijk de buitenruimte. Hierdoor is er een ruim aanbod
in spelmateriaal, activiteiten en kinderen waarmee je kunt spelen.
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Lekker naar buiten
Het Pr8+Paleis heeft een achtertuin om in te spelen. Er is een echte boomhut, een loungebank en
voldoende ruimte om te spelen. Afhankelijk van het seizoen worden er buiten spellen gedaan of
bijvoorbeeld getuinierd in een kweekbak. De tafeltennistafel komt naar buiten of bij echt zomers weer
is er volop waterpret. Naast de tuin zijn er veel andere leuke buitenruimtes waar we gebruik van
maken. De locatie zit in de buurt van verschillende speeltuinen, het strand en de sportvelden. Met de
Simba bus gaan we ook regelmatig op pad om bijvoorbeeld van alles in het bos te ontdekken.

BSO Pr8+Paleis basisgroepen en aantallen
Het Pr8+Paleis biedt opvangmogelijkheden voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Aantal kinderen en basisgroepen
Maximaal 50 kindplaatsen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
BSO pr8+Paleis groep 1 van 7 t/m 12 jaar (max. 24 kindplaatsen)
BSO Pr8+paleis groep 2 van 7 t/m 12 jaar (max. 24 kindplaatsen)
Op woensdag gesloten.
Over naar een andere BSO groep
Nieuwe kinderen, of kinderen die vanuit de BSO 4-7 jaar overgaan naar het Pr8+Paleis,
kunnen op deze groep komen wennen voorafgaand aan de start van de opvang. Het kind
kan dan de locatie verkennen, kennismaken met de kinderen en de groepsleiding en lekker
meedoen met spelen. De groepsleiding zorgt ervoor dat de kinderen zich snel thuis voelen in
de nieuwe groep.
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