BSO Kinderraad, wat is dat?
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Elke BSO locatie van de Kinderkoepel heeft een
kinderraad. Als je lid bent van de kinderraad wordt
je gekozen voor een periode van twee jaar. Als lid
ben je het aanspreekpunt voor de andere kinderen
op jouw locatie. Samen met de andere leden van de
kinderraad praat en denk je mee over wat de
kinderen van de BSO nou eigenlijk graag willen, of
juist niet meer willen. Samen met de leidsters van
de BSO beslissen de leden van de kinderraad mee over wat we in de toekomst bij de BSO
kunnen gaan doen. De kinderraad komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar om hierover te
praten, vergaderen gebeurt onder BSO tijd.
Over deze onderwerpen zou het kunnen gaan:
ü Materiaal:
Speelgoedkeuze
Spelletjes verzinnen
Knutsel spullen kiezen
ü Regels:

Waarom gaat dat eigenlijk zo?
Wij kunnen zelf ook wel beslissen of we dat wel of niet willen doen.
Die regel is echt ouderwets.

ü Uitjes:

We willen naar de Efteling, kan dat?
We zouden graag naar Corpus willen, is dit eigenlijk echt te ver?

ü Workshops: In plaats van theater willen we graag voetballen, kan dit?
Graffiti lijkt ons echt gaaf om te leren.
Over dit soort onderwerpen mogen de leden van de Kinderraad meedenken en
meebeslissen.

Waarom een BSO kinderraad?
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Kinderparticipatie is een recht van ieder kind
Het biedt de kinderen de mogelijkheid hun wensen en ideeën naar voren te brengen
Het stimuleert de betrokkenheid van de kinderen bij de groep
Het draagt bij aan de sociale en democratische ontwikkeling van kinderen
Het is kwaliteit verhogend voor de BSO
Het geeft de pedagogisch medewerkers inzicht in groepsprocessen

Democratische pijlers van de BSO kinderraad
ü Samen meedoen
Wij zien onze kindercentra als een democratische samenleving in het klein.
Wij nemen kinderen serieus en geven hen een instrument om hun mening te uiten.
Door de BSO- kinderraden brengen we in de praktijk dat “ iedere stem telt”.
ü Samen verantwoordelijk voor de groep en voor elkaar
We hebben vertrouwen in de mogelijkheden van kinderen en delen
verantwoordelijkheden. Door kinderen inspraak en verantwoordelijkheden te geven
ervaren kinderen “de groep is van ons allemaal”.
ü Samen omgaan met verschillen
We hebben respect voor individuele en culturele verschillen, wij zijn alert op
vooroordelen en buitensluiten. Kinderen leren op de BSO kinderraden om te
luisteren naar de mening van een ander en ervaren ”zo kan het ook”.
ü Samen omgaan met conflicten
We bieden kinderen een veilige oefenplaats waar kinderen met steun van de
pedagogisch medewerkers basale sociale en democratische vaardigheden leren.
Wij zien conflicten als een leersituatie en hebben oog voor de verschillende
behoeftes van kinderen. Kinderen ervaren in de BSO – kinderraad: “Wij lossen het
samen wel op”.
ü Samenwerken
Door de BSO kinderraden stimuleren we de samenwerking tussen kinderen .
Hierdoor ervaren kinderen dat: “je samen meer kunt”.

