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Dagdelen BSO 
 
Hieronder staan de dagdelen per BSO locatie, zoals deze door IRIS Opvang worden 
gehanteerd.  
 

De dagdelen bij BSO Bouwman  
De voorschoolse opvang en de naschoolse opvang is van maandag tot en met vrijdag 
geopend.  

Soort opvang Tijden Uur Geschikt voor 
VSO 07.00 – 08.25 1,42 alle groepen 
NSO (woe) 12.30 – 18.30 6 alle groepen 
NSO  14.15 – 18.30 4,25 alle groepen 
Vakantieopvang 07.00 – 18.30 11,5 alle groepen 

 
 

De dagdelen bij BSO Juliana 
De naschoolse opvang is geopend op maandag, dinsdag en donderdag.  

Soort opvang Tijden Uur Geschikt voor 
NSO (ma/di/do) 14.30 – 18.30 4 alle groepen 
Vakantieopvang 7.00 – 18.30 11,5 alle groepen 

 
 

De dagdelen bij BSO Rehoboth (Marnixschool) 
Kinderen van de Marnixschool worden aan het van de VSO naar de school gebracht en 
aan het einde van de schooldag opgehaald door een medewerker van IRIS Opvang en 
naar BSO Rehoboth gebracht.  

Soort opvang Tijden Uur Geschikt voor 
VSO 7.00 – 8.30  1,5 alle groepen 
NSO  14.15 – 18.30 4,25 alle groepen 
Vakantieopvang 7.00 – 18.30 11,5 alle groepen 

 
Bij de BSO Rehoboth komen kinderen van de Rehobothschool en van de Marnixschool. 
Deze scholen hebben andere schooltijden, en daardoor zijn de dagdelen voor kinderen 
van de Rehobothschool dus anders dan de dagdelen van de Marnixschool.  
 
 

De dagdelen bij BSO Morgenster 
De voorschoolse opvang en de naschoolse opvang is van maandag tot en met vrijdag 
geopend.  

Soort opvang Tijden Uur Geschikt voor 
VSO 7.00 – 8.30 1,5 alle groepen 
NSO  14.15 – 18.30  4,25 alle groepen 
Vakantieopvang 7.00 – 18.30 11,5 alle groepen 

 
 
 
 



 

 
 
 

De dagdelen bij BSO Rehoboth (Rehobothschool) 
De voorschoolse opvang en de naschoolse opvang is van maandag tot en met vrijdag 
geopend.  

Soort opvang Tijden Uur Geschikt voor 
VSO 7.00 – 8.25 1,42 alle groepen 
NSO (vr) 12.30 – 14.15 1,75 groep 1 
NSO (woe) 12.30 – 18.30 6 alle groepen 
NSO  14.15 – 18.30 4,25 alle groepen 
Vakantieopvang 7.00 – 18.30 11,5 alle groepen 

 
Bij de BSO Rehoboth komen kinderen van de Rehobothschool en van de Marnixschool. 
Deze scholen hebben andere schooltijden, en daardoor zijn de dagdelen voor kinderen 
van de Rehobothschool dus anders dan de dagdelen van de Marnixschool. 
 
 

De dagdelen bij BSO Stroomdal 
De voorschoolse opvang en de naschoolse opvang is van maandag tot en met vrijdag 
geopend.  

Soort opvang Tijden Uur Geschikt voor 
VSO 7.00 – 8.30  1,5 alle groepen 
NSO (woe) 12.30 – 18.30 6 alle groepen 
NSO (vr) 12.00 – 14.30 2,5 groep 1 en 2 
NSO 14.30 – 18.30 4 alle groepen 
Vakantieopvang 7.00 – 18.30 11,5 alle groepen 

 
 

De dagdelen bij BSO Zijstroom 
BSO Stroomdal en BSO Zijstroom werken nauw samen. De naschoolse opvang van BSO 
Zijstroom is geopend op maandag tot en met vrijdag. De voorschoolse opvang is bij BSO 
Stroomdal.  

Soort opvang Tijden Uur Geschikt voor 
NSO (woe) 12.30 – 18.30 6 alle groepen 
NSO 14.30 – 18.30 4 alle groepen 
Vakantieopvang 7.00 – 18.30 11,5 alle groepen 

 
  



 

 

De dagdelen bij BSO Fidelio & BSO Flevowijk (Willem van Oranjeschool) 
De voorschoolse opvang (vso) is vijf dagen per week geopend van 7.00-8.30 uur. De vso 
vindt plaats op locatie Fidelio.  
De naschoolse opvang is op woensdag- en vrijdagmiddag bij BSO Fidelio. Kinderen van 
locatie Flevowijk die op woensdag of vrijdag naar de naschoolse opvang gaan, worden 
om 14.15 uur op woensdag en op vrijdag om 12.00 uur of om 14.15 uur door IRIS Opvang 
opgehaald en naar BSO Fidelio gebracht. 
 
Soort opvang Tijden Uur Geschikt voor 
VSO (locatie Fidelio) 07.00 – 08.30 1,5 alle groepen 
NSO (vr) 12.00 – 14.15  2,25 groep 1 en 2 
NSO  14.15 – 18.30 4,25 alle groepen 
Vakantieopvang 07.00 – 18.30 11,5 alle groepen 

 
 

De dagdelen bij BSO Ontdekking 
De voorschoolse opvang en de naschoolse opvang is van maandag tot en met donderdag 
geopend.  

Soort opvang Tijden Uur Geschikt voor 
VSO 7.00 – 8.25  1,42 alle groepen 
NSO (woe) 12.30 – 18.30 6 alle groepen 
NSO 14.30 – 18.30 4 alle groepen 
Vakantieopvang 7.00 – 18.30 11,5 alle groepen 

 
 

De dagdelen bij BSO Oranje 
De naschoolse opvang is geopend op maandag, dinsdag en donderdag.  

Soort opvang Tijden Uur Geschikt voor 
NSO (ma/di/do) 14.15 – 18.30 4,25 alle groepen 
Vakantieopvang 7.00 – 18.30 11,5 alle groepen 

 
Groep 1 is op donderdag om 12.00 uur vrij, maar wordt tot 14.15 uur opgevangen door 
de school.  

 

BSO’s samenvoegen in vakanties 
We voegen BSO-groepen samen, meestal is dat bij de locatie Stroomdal en 
Morgenster. Op kleinere locaties (zoals BSO Oranje en BSO Ontdekking) is 
dan geen vakantie-opvang, maar kinderen van deze locaties kunnen 
gebracht en gehaald worden bij een andere locatie van IRIS Opvang. Als 
dat van toepassing is, ontvang je daarover bericht zodat je weet waar je je 
kind naar de vakantie-opvang kunt brengen. 
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