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Locatiebeschrijving Van der Kest Wittensstraat
Algemene gegevens

Okidoki locatie Van der Kest Wittensstraat
Van der Kest Wittensstraat 3
2691 XD ‘s-Gravenzande
(0174) 820371
LRK- nummer: 754000965

Openingstijden

Dagopvang
Verlengde Peuteropvang
(vpo)
Peuteropvang (psz)

07.30 – 18.00 uur, dagelijks.
08.00 – 12.00 uur, dagelijks.
08.30 – 11.30 uur, op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag
08.30 – 12.00 uur, op woensdag

De Dagopvang is gesloten in het weekend, op alle feestdagen en tussen Kerst en
Nieuwjaarsdag.
De Peuteropvang is gesloten in alle schoolvakanties en alle feestdagen.
Op Bevrijdingsdag is de locatie eens in de 5 jaar gesloten. Goede Vrijdag is de locatie
geopend (peuteropvang gesloten). De dag na Hemelvaart is de locatie geopend
(peuteropvang gesloten).
Leidinggevende
locatie

Medewerkers locatie

Naam
Telefoon
E-mail
werkdagen











Sarine de Winter
0174-820371
swinter@okidoki-kdv.nl
Maandag, woensdag, donderdag

De leidinggevende is meerdere dagdelen per week aanwezig op de locatie.
De vaste pedagogisch medewerkers werken op vaste dagen en in eigen
stamgroepen.
Ter vervanging van ziekte en verlof is een vaste groep flex-medewerksters
beschikbaar.
Deze opvang bevindt zich binnen OBS de Driekleur.
In het gebouw zelf is ook het schoolpersoneel aanwezig.
Tevens zijn de TSO medewerkers die toezicht op het plein houden aanwezig op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00u-13.00u.
De VSO is incidenteel in de peutergroep
Locatie Van der Kest Wittensstraat is een door Samenwerking
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Erkend Leerbedrijf. Er kunnen stagiaires op de
groep aanwezig zijn. Zij zijn altijd boventallig.
Er werkt geen vrijwilliger op deze locatie.
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Groepsgrootte en
–samenstelling

Groepsgrootte en -samenstelling
1 babygroep dagopvang met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 2430 maanden uitgaande van de ontwikkeling van het kind.
2 peutergroepen dagopvang met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4/5 jaar,
totdat het kind naar de basisschool gaat.
1 peutergroep Peuteropvang (vpo/psz) met maximaal 14 kinderen.
1 VSO groep van maximaal 4 kinderen op de woensdag (als het meer kinderen zijn
worden ze opgevangen op Julianaweg 59a)
Dagopvang
Babygroep Ieniemienie heeft 4 vaste medewerkers.
Peutergroep Koekies heeft 3 vaste medewerkers.
Peutergroep Dikkie Dik heeft 2 vaste medewerkers
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Koekies
Dikkie
Dik
Op woensdag en vrijdag is de Dikkie Dik groep gesloten. Deze dagen zitten alle peuters
op de Koekiegroep.
Samenvoegen/duodraaien van groepen kan voorkomen op rustige dagen, er werkt dan
van beide groepen een pedagogisch medewerker.
Op de maandag, dinsdag en donderdag, draaien de Koekies en de Dikkie Dik bij een
totaal van minder dan 16 kinderen in de middag duo in het Koekie lokaal.
Kinderen kunnen, met schriftelijke toestemming van de ouder, zo nodig, in een tweede
stamgroep worden opgevangen. Op deze locatie gaat dat als volgt:
> De Ienieminiegroep heeft als tweede stamgroep de Koekies.
> De Koekiegroep heeft als tweede stamgroep de ieniemienie.
> De Dikkie Dik groep heeft als tweede stamgroep de Koekiegroep.
> De Dribbelgroep vpo/psz) heeft als tweede stamgroep de Koekies.
Peuteropvang (vpo/psz) Dribbel
2 of 3 vaste medewerkers vangen dagelijks maximaal 14 kinderen op.

Pauzetijden

De pauzes worden genomen tussen 12.30 en 15.00 uur. Afhankelijk van de leidster-kindratio is er 1 of zijn er 2 pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep en een
eventuele stagiaire. Er zijn altijd minimaal 2 mensen in het gebouw gedurende de
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openingstijden.
Achterwacht

Er zijn altijd minimaal 2 mensen in het gebouw gedurende de openingstijden. KDV is
achterwacht voor de BSO.

Drie-uursregeling

De wettelijke regeling waarbij we minder pedagogisch medewerkers op de groep kunnen
inzetten tot maximaal 50% van de vereiste beroepskracht-kindratio (hierna BKR
genoemd) op bepaalde tijden van de dag gebruiken wij in onze groepen als volgt:
De wettelijke regeling waarbij we minder pedagogisch medewerkers op de groep kunnen
inzetten tot maximaal 50% van de vereiste beroepskracht-kindratio (hierna BKR
genoemd) op bepaalde tijden van de dag gebruiken wij in onze groepen als volgt:
- Bij de babygroepen hangt het af van het werken met 2, 3 of 4 medewerker per dag,
dit is afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd van de aanwezige kinderen.
Bij werken met 2 medewerkers:
7.30u-17.00u werktijden medewerker 1
8.30u-18.00u werktijden medewerker 2
Tussen 8.00u en 8.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m kinderen die voor 8.30u
worden gebracht.
Tussen 13.00u en 15.00u wijken we af van de BKR i.v.m. de pauzes van de medewerkers.
Tussen 17.00u-17.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m. kinderen die na 17.00u
worden opgehaald.
Op de tijden die hierbuiten vallen wijken we niet af.
Bij werken met 3 medewerkers:
7.30u-17.00u werktijden medewerker 1
8.00u-17.30u werktijden medewerker 2
8.30u-18.00u werktijden medewerker 3
Tussen 8.15u en 8.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m kinderen die voor 8.30u
worden gebracht.
Tussen 12.30 en 15.00u wijken we af van de BKR i.v.m. de pauzes van de medewerkers.
Tussen 17.15u-17.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m. kinderen die na 17.15u
worden opgehaald.
Op de tijden die hier buiten vallen wijken we niet af.
Bij werken met 4 medewerkers:
7.30u-17.00u werktijden medewerker 1 en 2
8.30u-18.00u werktijden medewerker 3 en 4
Tussen 8.00u en 8.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m kinderen die voor 8.30u
worden gebracht.
Tussen 13.00u en 15.00u wijken we af van de BKR i.v.m. de pauzes van de medewerkers.
Tussen 17.00u-17.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m. kinderen die na 17.00u
worden opgehaald.
Op de tijden die hierbuiten vallen wijken we niet af.
Hieronder het overzicht per dag met hoeveel pedagogisch medewerksters (pm) er
wordt gewerkt.
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Bij de peutergroepen werken we met 1 of 2 medewerkers:
7.30u-17.00u werktijden medewerker 1
8.30u-18.00u werktijden medewerker 2
Tussen 8.00u en 8.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m kinderen die voor 8.30u
worden gebracht.
Tussen 13.00u en 15.00u wijken we af van de BKR i.v.m. de pauzes van de medewerkers.
Tussen 17.00u-17.30u wijken we mogelijk af vande BKR i.v.m. kinderen die na 17.00u
worden opgehaald. Op de tijden die hierbuiten vallen wijken we niet af.
Hieronder het overzicht per dag met hoeveel medewerkers er wordt gewerkt en of er
duo wordt gewerkt (uitleg duogroepen, zie groepsgrootte en samenstelling)
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Voor bovenstaande geldt: bij een openingstijd van minimaal 10 uur, mogen we wettelijk
maximaal 3 uur per dag afwijken.
Blijkt dat bij verandering van groepssamenstelling op een bepaalde dag of groep de
breng- en haaltijden verschuiven, dan worden de diensten aangepast hier naar, zodat
we niet meer dan 3 uur per dag afwijken.
Bij de peuterspeelzaal wordt er niet afgeweken van de BKR.
Brengen en halen

Dagopvang
In verband met het creëren van rust op de groepen en het kunnen doen van activiteiten
hanteren we de volgende breng- en haaltijden.
(Halve) dagopvang: Brengen vóór 09.00 uur of tussen 12.30 en 13.00 uurHalen tussen 12.30 uur en 13.00 uur óf vanaf 16.30 uur. In overleg kan worden
afgeweken van deze tijden. Voor baby’s van 0-1 jaar gelden geen breng- en haaltijden.
Peuteropvang
Vanaf 08.00 – 08.45 uur zijn de kinderen van de Verlengde Peuteropvang welkom.
Tussen 11.30 – 12.00 uur kunnen deze kinderen opgehaald worden.
Vanaf 08.30 – 08.45 uur zijn de kinderen van de Peuteropvang (psz) welkom.
Om 11.30 uur mogen deze kinderen opgehaald worden.
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VSO
Kinderen worden tussen 7.30u-8.00u gebracht en worden vanaf 8.15u door een pm’er
naar de klas gebracht.
Gebruiksruimten:
binnen

Deze locatie beschikt over:
1 baby-groepsruimte in het Okidoki-gedeelte
1 peuter-groepsruimte in het Okidoki-gedeelte
1 peutergroepsruimte in het schoolgedeelte
1 VPO/PSZ/BSOgroep in het schoolgedeelte
De babygroep beschikt over 2 slaapkamers, de peutergroep in het Okidoki-gedeelte
over 1 slaapkamer. De kinderen uit de Dikkie Dik groep slapen in het Dribbellokaal.
Daarnaast mogen we – in overleg met school – gebruikmaken van het speellokaal.

Gebruiksruimten:
buiten

Er is een afgesloten peuterplein met een afgescheiden deel voor baby’s, een grote
zandbak, een glijbaan, wipbankje, gras, trommels, speelhuisje, wilgenhut, wilgentunnels
en groen.
Een spelelement, zoals een glijbaan en een zandbak stimuleert de bewegingsactiviteit
en de socialisatie en prikkelt de fantasie. Verder mogen de kinderen tussen de struiken
struinen; dit bevordert hun contact met de natuur.
Om de leefwereld van de kinderen te vergroten behoort het tot de mogelijkheden dat
de pedagogisch medewerkers met de kinderen op stap gaan; een wandelingetje naar het
dorp, naar de supermarkt of naar het park. Een activiteit in het kader van de
Peutercarrousel naar de Kinderboerderij of Generatietuin of de natuur in met de
‘Minijutters’.

Thema

Huisregels

Op deze locatie wordt er samen gewerkt met OBS de Driekleur, de thema van Uk en
Puk wordt zoveel mogelijk gekoppeld/ samengevoegd me school, zodat er gezamenlijke
activiteiten gedaan kunnen worden binnen het thema.
De Van der Kest Wittensstraat beschikt over een belsysteem per groep.
Op de babygroepen worden sloffen gedragen door bezoek. Medewerkers dragen
binnenschoenen.

Invulling
vierogenprincipe

Het Okidoki-gedeelte van de locatie Van der Kest Wittensstraat is zeer transparant
van opzet. Vanuit de gang zijn beide groepen, de Koekies en de Ieniemienies, zichtbaar
door de glazen wanden.
Er werken meestal dagelijks 2 pm’ers op elke groep, waardoor er het eerste, laatste en
pauzeuur altijd 2 mensen in de lokalen zijn die elkaar kunnen zien. Als er 1 pm’er per
groep werkt op rustige dagen dan werken beide medewerkers de gehele dag en wordt
er inval op de locatie zelf ingezet voor de pauzes.
De Dikkie Dikgroep zit in het schoolgedeelte op de begane grond. Hier wordt ivm de
kindaantallen regelmaatig alleen gewerkt. In de schoolse weken zijn de kleutergroepen
bemand en loopt het schoolpersoneel en de pmérs van de BSO rond. In de ochtend is er
ook nog 1 peuterspeelzaal aanwezig, welke grenst aan het lokaal van de Dikkie Dik. Als
er geen mensen in het schoolgedeelte aanwezig zijn( in de vakanties tijdens bijv uitjes
Bso), wordt er een babyfoon neergezet bij het lokaal van de Koekies en zullen de pm’ers
van de koekies en de ieniemies af en toe even naar de Dikkie dik lopen.
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De peuterspeelzaalgroep zit in het schoolgedeelte op de begane grond , het lokaal zit
naast de Dikkie Dik groep. Op de peuterspeelzaalgroep zijn tijdens de ochtenden altijd
minimaal 2 medewerkers aanwezig.
Aanvullende afspraken:
 Bij uitstapjes gaan altijd 2 volwassenen mee.
 De slaapkamerramen mogen niet geheel worden afgeplakt, maar dienen deels
transparant te zijn.
 Spreek elkaar aan op zaken die je ziet/ervaart (open aanspreekcultuur).
 Op alle dichte slaapkamers staat een babyfoon (ook bij de peutergroep).
 Goed kijken naar de pauzetijden van de stagiaires, deze kunnen buiten de tijden
van de pm-ers vallen, zodat zij de tweede zijn op de groep in pauzetijden.
Uitstapjes

Er worden alleen kleine uitstapjes gemaakt direct in de omgeving van het
kinderdagverblijf.

EHBO

Op elke locatie werken medewerkers die in het bezit zijn van een certificaat
(Kinder)EHBO van het Oranje Kruis. In ons beleidsplan Veiligheid en Gezondheid zijn
de namen van de medewerkers vermeld.

BHV

Op elke locatie werken medewerkers die in het bezit zijn van een certificaat BHV. In
ons ontruimingsplan staan de namen van medewerkers vermeld.

Samenwerking met
OBS De
Driekleur/Wilhelmina

Er vindt overleg plaast tusen school en het kinderdagverblijf. Er wordt rekening
gehouden met de thema’s en activiteiten van de school. Het kinderdagverblijf en de
peuteropvang proberen hier zoveel als mogelijk bij aan te sluiten.

Communicatie met
ouders

 De oudermap staat in de hal van het Okidoki gedeelte.
Hierin bevinden zich o.a.:
•
Locatie beschrijving
•
Pedagogisch beleid
•
Beleidsplan Veiligheid en gezondheid
•
Laatste GGD-rapport
•
Gegevens en verslagen oudercommissie
•
Klachtenregeling
•
Inzet pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker
 De communicatie naar ouders gaat via Konnect
 Op de deuren van de groepen hangen foto’s van de medewerkers die die dag werken.
 Ook wordt op de deuren vermeld wie de vervanging van die dag is, indien nodig.
 Bij de peutergroepen wordt er aan het begin van een nieuw Thema een themabrief
meegegeven.
 Elk kwartaal verschijnt de Okidoki Nieuwsbrief.

