
Tieners aan het woord – tiener bso Beek en Donk 

‘Het is hier heel vrij en je kunt doen wat je wilt’ 

 

Het is hartstikke leuk op de tiener bso in Beek en Donk. Dat vinden wij als Stichting GOO zelf, maar 

nog veel belangrijker is dat de kinderen het zo ervaren. Daarom laten we Tim, Romy, Huub en Tess 

aan het woord. Zij vertellen waarom ze zo graag na schooltijd naar de tiener bso gaan. 

Op de tiener bso komen kinderen van vier verschillende scholen in de buurt samen spelen. Hoe is dat 

voor de kinderen? Huub (10) van ’t Otterke vertelt hierover: ‘Ik vind het leuk dat ik hierdoor vriendjes 

heb gemaakt die niet bij mij op school zitten.’ 

Ruimte                                                                                                                                                                     

‘Je hebt hier superveel ruimte: binnen maar vooral buiten’, zegt Tim (10) van De Raagten. ‘Daarom 

zou ik het andere kinderen zeker aanraden bij deze tiener bso te komen spelen.’ De locatie is De 

Boemerang in Beek en Donk, maar als het droog is, zijn ze vooral buiten te vinden. Rondom het 

gebouw kunnen ze naar hartenlust spelen. ‘Je mag hier helemaal vrij spelen en je mag bijna overal 

komen,’ zegt Huub (10) van ’t Otterke. Romy (10) van De Muldershof is het daarmee eens: ‘Je kunt 

heel gemakkelijk verstoppertje spelen omdat je hier zoveel ruimte hebt.’  

Genoeg te doen                  

En wat doen ze dan zoal? Er is een grote kast met knutselspullen, make-up, spelletjes en 

buitenspeelgoed. Tim is duidelijk sportief aangelegd en gaat het liefst voetballen, poolen of 

tafeltennissen. ‘En gewoon met vriendjes spelen. Ik vind het ook leuk om te timmeren. Je kunt hier 



trouwens ook gewoon je huiswerk maken op een laptop als je wilt.’ De Nintendo Switch en de tv 

blijven vandaag onaangeroerd, want het is veel te mooi weer.   

Doen wat je wilt                  

De kinderen bepalen vooral zelf wat ze willen doen. Tess (10) van OBS Het Klokhuis zegt: ‘Je mag 

doen wat je wilt. Nou ja, niet alles natuurlijk, de juffen zijn ook wel eens een beetje streng, maar dat 

is soms ook wel nodig. Ze zijn ook echt heel lief.’ Romy (10) van De Muldershof vertelt: ‘Wat ik leuk 

vind is dat er veel activiteiten zijn die je mag doen, maar het hóeft niet. Je mag kiezen wat je wilt.’  

‘Ik wil nog blijven’ 

Er komen twee meisjes aan op de step, ze horen niet bij de bso-groep. ‘We wonen hier verderop en 

komen even kijken of we hier kunnen spelen. ‘Het is hier altijd gezellig’, zegt de grootste van het stel.  

Even later zegt een van de begeleidsters tegen een jongen dat zijn vader heeft geappt dat hij zelf 

naar huis mag fietsen. ‘Aaah, nee, ik wil nog even blijven!’, is zijn reactie. Hij heeft het duidelijk erg 

naar zijn zin met zijn vriendjes waarmee hij samen op een hekje zit te chillen. Een paar minuten later 

moet hij toch echt gaan. ‘Het is hier gewoon echt heel leuk!’ 

Wat is de tiener bso?  

De tiener bso - even in het kort: hier kunnen op maandag, dinsdag en donderdag kinderen tussen 9 en 

12 jaar terecht voor opvang na schooltijd. Het idee is dat de kinderen net iets meer vrijheid wordt 

gegeven, maar dan wel binnen bepaalde kaders. Door ze – in overleg met ouders – steeds wat meer 

vrijheid en verantwoordelijkheid te geven, oefenen ze alvast voor straks als ze naar de middelbare 

school toe gaan.  

 


