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Goede naschoolse opvang biedt een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind en de 
samenleving in zijn geheel. Samen spelen, ontdekken, sporten, grenzen leren kennen en zich 
gewaardeerd voelen in een omgeving die er specifiek op gericht is om kinderen deze mogelijkheden te 
bieden heeft een meerwaarde. De zeven kernwoorden die centraal staan in de SNO-cirkel fungeren als 
basis binnen de Sportieve Naschoolse Opvang.  
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Bewegen 
Bij SNO staat beweging voorop. Wij gebruiken sport en spel als pedagogisch instrument om 
succeservaringen op te kunnen doen. Kinderen leren samenwerken, omgaan met winst en verlies en 
krijgen de ruimte om zich motorisch- en persoonlijk te ontwikkelen.  
 

Veilig 
Om als kind goed te kunnen ontwikkelen is het van belang dat de omgeving veilig en vertrouwd voelt, 
zowel op fysiek als sociaal-emotioneel gebied. Bij SNO hebben we respect voor de autonomie van het 
kind en zorgen we voor veilig sport- en spelmateriaal.  

 
Voeding 
Om als kind goed op te kunnen groeien en ontwikkelen, is het van belang dagelijks goede voedingstoffen 
binnen te krijgen. Om hieraan te voldoen hanteren wij de richtlijnen van het voedingscentrum, creëren 
we rust tijdens de voedingsmomenten en bieden we een gevarieerd aanbod aan. Ons voedingsbeleid is 
terug te vinden op de website.  
 

Normen en waarden 
Geen mens is gelijk, maar ieder mens is gelijkwaardig. De mening van de ander doet ertoe en is van 
invloed op hoe we met elkaar, de omgeving en het materiaal omgaan. We hanteren gedragsregels en 
zijn een voorbeeld voor onze kinderen.  

 
Plezier 
Naast bewegen staat plezier bij ons hoog in het vaandel. Door het enthousiasme en de uitstraling van 
de pedagogisch medewerkers, de vrije tijd die de kinderen krijgen en het gevarieerde sport- en spel 
aanbod dragen wij bij aan het plezier dat de kinderen hebben bij SNO. Ook aandacht voor 
kinderparticipatie en het meegeven van succeservaringen zijn hierbij van belang.  

 
Ontdekken 
Bij SNO krijgen de kinderen de ruimte om te ontdekken en exploreren. We dragen hieraan bij door een 
passend aanbod afgestemd op leeftijd en niveau te bieden. Dit is terug te zien in het stimuleren van de 
zelfredzaamheid, het eigen oplossingsgericht vermogen en de creativiteit van het kind.  
 

Zelfstandig 
Per ontwikkelingsfase verwachten wij van het kind een bepaalde zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid 
begeleiden wij door het kind zelf verantwoordelijk te laten voelen, eigen kracht te ontwikkelen en 
ruimte te bieden voor eigen leerproces. Dit gebeurt door middel van vallen en opstaan.  
 


