
BSO+ De Veen  

Wij geloven dat ieder kind recht heeft op een passende plek waar hij of zij 
de volledige aandacht krijgt. Daarbij is ons uitgangspunt: zo gewoon 
mogelijk en bijzonder als dat nodig is. Daarom bieden wij BSO+ aan op 
locatie De Veenkabouter (Trompstraat 1, Hoogeveen).  
 
Start (onder voorbehoud) na de Herfstvakantie 2022. 



Uw kind kan bij de BSO+ meedoen aan het activiteitenprogramma DOENKids! Hierin 
werken we met thema’s zoals helden, ruimte en smaakplezier. Naast de thema’s 
heeft onze BSO+ een ruime en veilige buitenspeelruimte voor zowel kleine als 
grotere kinderen.  
 
De ‘plus’ staat voor extra begeleiding  
De BSO+ is voor kinderen van 4-13 jaar die extra begeleiding nodig hebben. Dit kan 
te maken hebben met prikkelverwerking, een ontwikkelings-, opvoedings- of andere 
zorgvraag. Daarom werken we bij Prokino met een kleine groep van maximaal 6 
kinderen met 1 zorgmedewerker, geven een duidelijke structuur tijdens de BSO-uren 
en bieden leuke activiteiten aan. Wij werken op de groep met vaste begeleiders. Op 
deze manier stimuleren wij uw kind om samen spelenderwijs te leren en zich te 
ontwikkelen.  
 
Wij wisselen regelmatig informatie met u uit over uw kind. Dat gebeurt bij het halen 
en brengen van uw kind, maar ook via onze Konnect-app middels foto’s. Via deze 
app kunt u communiceren met de zorgmedewerkers en ontdekt u wat uw kind 
meemaakt op de BSO+.  
 
Aanmelden voor 11 september 2022  
Wij streven ernaar om na de herfstvakantie 2022 te starten met de BSO+. Het is 
daarom belangrijk dat wij op 11 september 2022 weten hoeveel kinderen er op welke 
dagen zijn aangemeld zodat wij kunnen besluiten of en op welke dagen wij open 
gaan. Wij vragen u dan ook om u zo spoedig mogelijk bij ons aan te melden voor de 
BSO+.  
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Voor de aanmelding voor BSO+ heeft u een verwijzing nodig van het Centrum voor 
jeugd en gezin. Met het aanvragen van de benodigde verwijzing kunnen wij u 
helpen.  
• De BSO+ is in principe dagelijks geopend na schooltijd tot 18.00 uur. Dit is 

afhankelijk van het aantal aanmeldingen per dag. 
• De BSO+ is geopend op schooldagen, tijdens schoolvakanties en op 

studiedagen op basis van het aantal aanmeldingen. 
• De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen met twee begeleiders. 


