Okidoki Kinderopvang
Dresdenweg 1
2692 AA ’s-Gravenzande
(0174) 44 15 10
info@okidoki-kdv.nl
www.okidoki-kdv.nl

Locatiebeschrijving Spinel 2
Algemene
gegevens

Okidoki locatie Spinel 2
Spinel 2
2691 TM ‘s-Gravenzande
T. KDV: 06-19947684
T. BSO: 06-44300229
LRK- nummer:
KDV: 298084491
Peuteropvang:
NSO: 105886385

Openingstijden

Voorschoolse
Opvang (VSO)

Maandag , dinsdag donderdag en vrijdag van 7.30 tot 8.30.
Op woensdag vindt de VSO plaats op Spinel 6-8

Verlengde
Peuteropvang (vpo)
Peuteropvang (psz)

8.00-12.00 uur op maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag

Kinderopvang
0-54 maanden

7.30-18.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

3+/ kleutergroep

Ma, di , wo , do en vrijdag van 8.00 tot 18.00 op wo van 8.00 tot
12.00
De groepen 1 tot en met 4 op maandag, dinsdag en donderdag van
14.45 tot 18.00 op eigen locatie. De groepen 5 tot en met 8 worden
opgevangen op Upstairs.
Op woensdag en vrijdag worden de kinderen opgevangen op de
Julianaweg 59A

Buitenschoolse
opvang (BSO)

Leidinggevende
locatie

8.30-11.30 uur op maandag , dinsdag , donderdag en vrijdag

Vakantieopvang

Opvang tussen 7.30 en 18.00 uur. De groepen 1 tot en met 4 op
maandag , dinsdag en donderdag op de eigen locatie (Spinel 2). De
groepen 5 tot en met 8 op de Upstairs. Op woensdag en vrijdag
worden de kinderen opgevangen op de Julianaweg 59 A
Bij studiedagen van de school verblijven de NSO kinderen, op die
dag, bij de 3 + kinderen.

Naam
Telefoon
E-mail
Werkdagen

Sarine de Winter (Dagopvang)+ Ditty Schipper (BSO)
0147 441926
0174-4422902
swinter@okidoki-kdv.nl
dschipper@okidoki-kdv.nl
Maandag , woensdag en
Maandag,woensdag,donderdag en
donderdag.
Vrijdags in de even weken
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Medewerkers
locatie

Er werkt een vast team van pedagogisch medewerkers op deze locatie.
Op de 3+ groep werken een pedagogisch medewerker en een leerkracht samen op de groep.
Tijdens ziekte en verlof van vaste pedagogisch medewerkers kunnen invalkrachten worden
ingezet.
De locatie Spinel 2 is een door Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkend
Leerbedrijf. Er kunnen stagiaires op de groep aanwezig zijn. Zij zijn altijd boventallig.

Groepsgrootte en
–samenstelling

De groepsgrootte op het kinderdagverblijf is per dag wisselend. Er worden in de groep
kinderen opgevangen van 0 tot 54 maanden ( maximaal 12 kinderen )
Op de 3+ groep zijn maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 3 jaar en 3 maanden tot 4 jaar.
In deze groep zitten ook de kinderen van groep 1 /2 van de Spinel 2 school. Deze groep is
in tweeen gedeeld door een glazen wand met een deur. Op sommige momenten van de dag
doen zij gezamenlijk activititen en soms worden activiteiten apart gedaan.
Na schooltijd blijven de kinderen die opvang nodig hebben tot 18.00 uur en nog geen 4 jaar
zijn dit zelfde lokaal.
Daarnaast is er een buitenschoolse opvang ( VSO en NSO ). Er is ruimte voor voor 50
kinderen.
Er wordt gewerkt met 5 tafelgroepen, elk met maximaal 10 en 1 pm-erkinderen. De lijsten
met namen van de kinderen zijn per tafelgroep op locatie aanwezig.
Hierbij werken we volgens de wettelijk gestelde BKR.
De VSO kinderen worden opgevangen in het lokaal van de kinderen in de leeftijd 0-54
maanden. De BSO kinderen worden tijdens schoolweken en in de vakantie opgevangen in de
hal van de school Het Trefpunt én Gym/speellokaal
Naast kinderen van de Spinel 2 school worden ook kinderen uit groep 3 en 4 van de
Kameleonschool (Eikenlaan) na schooltijd en in de vakanties op deze locatie opgevangen
enwel op de maandag,dinsdag en donderdagen.

Achterwacht

Wanneer er op locatie slechts 1 medewerker van Okidoki aanwezig is, dan is een volwassene
telefonisch bereikbaar die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.
Voor deze locatie is dat:locatie Dresdenweg telefoon :0147 441926

Drie-uursregeling

De pauzes worden genomen tussen 12.00 en 15.00uur. Afhankelijk van de kind-leidster
ratio zijn er dan 1 of 2 leidsters aanwezig op de 0 tot 54 maanden groep en evt ook nog een
stagiaire.
In de schoolweken is de school de achterwacht en in de vakanties is de NSO aanwezig op
locatie als achterwacht. Zij zijn aanwezig tussen 7.30 en 18.00 uur.
Op de 3+ groep werkt 1 leidster. Op sommige momenten werkt deze leidster samen met de
leerkracht van school.
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:
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- Bij de 0-54 maanden groep hangt het af van het werken met 1 of2 medewerker per dag,
dit is afhankelijk van het aantal kinderen.
Bij werken met 1 medewerker:
7.30u-18.00u werktijden. Deze medewerker wordt tussen 12.00 en 15.00, 1 uur vervangen
door andere medewerker van Okidoki. Op de peuter/kleutergroep hebben de pm-ers een
halfuur pauze, van 12.00 tot 12.30.
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
8.30 u -18.00 u werktijden medewerker 3
Tussen 8.15 u en 8.30 u wijken we mogelijk af van de BKR ivm kinderen die voor 8.30
worden gebracht.
Tussen 12.30 en 15.00u wijken we mogelijk af van de BKR ivm pauzes van de medewerkers.
Tussen 17.00 u en 17.15 u wijken we mogelijk af van de BKR ivm kinderen die na 17.00 uur
worden opgehaald. Op de tijden hier buiten wijken we niet af.

0-4 groep
3 + groep

maandag
2of 3 pm
1 pm

dinsdag
2 of 3 pm
1 pm

woensdag
gesloten
1 pm

donderdag
2 of 3 pm
1 pm

vrijdag
1 of 2 pm
1 pm

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 brengen haaltijden verschuiven, dan worden de diensten aangepast hier naar, zodat we niet meer
dan 3 uur per dag afwijken.
Bij de buitenschoolse opvang (BSO) in de schoolweken wordt afgeweken:
maximaal een half uur tussen 17.00 uur en 17.30 uur
Op de tijden die hierbuiten vallen wijken we niet af.
In de schoolvakanties wordt de drie-uursregeling als volgt ingezet:
’s morgens wijken we mogelijk af tussen 8.15 – 8.30 uur
Pauzetijd van 13.00 - 15.30 uur
’s middags wijken we mogelijk af tussen 17.00 – 17.15 uur
Op de tijden die hierbuiten vallen wijken we niet af.
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Drie-uursregeling
BSO

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 buitenschoolse opvang in de schoolweken wordt maximaal 30 minuten per dag
afgeweken. De tijd waarop wordt afgeweken dient volgens de wet KOV niet beschreven te
worden.
In de schoolvakanties wordt de drie-uursregeling als volgt ingezet:
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 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-17.00 u werktijden medewerker 1
8.00u-17.30u werktijden medewerker 2
8.30u-18.00u werktijden medewerker 3
Tussen 8.15 u en 8.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m kinderen die voor 8.30u
worden gebracht.
Tussen 12.30u en 15.00u 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.
Bij werken met 4 medewerkers:
7.30u-17.00 u werktijden medewerker 1
8.00u-17.30u werktijden medewerker 2
8.30u-18.00u werktijden medewerker 3
9.00u-18.00u werktijden medewerker 4
Tussen 8.15 u en 8.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m aantal kinderen die voor
8.30u worden gebracht.
Tussen 12.30u en 15.00u van de BKR i.v.m. de pauzes van de medewerkers.
Tussen 17.00u-17.15u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m. kinderen die na 17.00u worden
opgehaald.
Bij werken met 5 medewerkers:
7.30u-17.00 u werktijden medewerker 1
8.00u-17.30u werktijden medewerker 2
8:00u-17:30u werktijden medewerker 3
8.30u-18.00u werktijden medewerker 4
9.00u-18.00u werktijden medewerker 5
Tussen 8.15 u en 8.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m aantal kinderen die voor
8.30u worden gebracht.
Tussen 12.30u en 15.00u van de BKR i.v.m. de pauzes van de medewerkers.
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Tussen 17.00u-17.15u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m. kinderen die na 17.00u worden
opgehaald.
Brengen en halen

Voor de kinderen van 12 tot 54 maanden vinden wij het fijn als de kinderen voor 9.00 uur
worden gebracht en worden opgehaald tussen 12.30 -13.00uur voor een halve dag opvang en
vanaf 16.30 voor de hele dag opvang. Uiteraard kan er in overleg worden afgeweken van
deze tijden. Voor baby’s hebben wij geen vaste breng en haaltijden .
BSO kinderen kunnen altijd opgehaald worden.
De kinderen die in de 3+ groep zitten , zitten samen met de kinderen uit groep 1/2 van de
basisschool in 1 lokaal , dat gescheiden is door een glazen wand met een deur. Het is de
bedoeling dat deze kinderen op 8.30 aanwezig zijn in hun groepsruimte.

Gebruiksruimten:
binnen

De kinderen in de leeftijd van 0 tot 54 maanden hebben een eigen ruimte. Er is 1
slaapkamer grenzend aan deze leefruimte. Ook kunnen de kinderen gebruik maken van de
gymruimte van de school.
De kinderen die op de 3+ groep zitten in het onderbouw lokaal,grenzend aan het de ruimte
van het kinderdagverblijf. Deze kinderen maken ook gebruik van de gymruimte.
De BSO heeft een eigen ruimte in de school. Zij maken gebruik van de hal van de school
:het Trefpunt en van de gym/speelzaal.
Tevens kunnen we voor activiteiten gebruik maken van een lokaal in de Westlandhal op
maandag, dinsdag en donderdag. Hier is een atelier in gevestigd. Bovendien mogen we daar
dan gebruik maken van 1/3 deel van de hal waar sport en spel plaats kan vinden.

Gebruiksruimten:
buiten

Voor de kinderen in de leeftijd van 0 tot 54 maanden is er een apart plein. De NSO
kinderen maken gebruik van het schoolplein.
De kinderen van de 3+ groep spelen samen met de kinderen uit de groep 1/2 samen op het
plein van de school

Huisregels

Ouders bellen aan bij brengen en halen en de kinderen tot 54 maanden worden in de groep
gebracht door de ouders. Daar vindt ook de overdracht plaats tussen ouder en pm-er.

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.

Invulling
vierogenprincipe

Tussen 7.30 en 8.30 en tussen 17.00 en 18.00 zijn de ouders de 4 ogen op de locatie als er
maar 1 medewerker op locatie is. De overige tijd staan er 2 medewerkers op de groep.

Uitstapjes

0 tot 54 maanden groep
De 0 tot 54 maanden groep maakt af en toe een uitstapje naar een speeltuintje in de buurt.
Ook is het mogelijk om eens een boodschapje te gaan doen, of te wandelen. Soms gaan de
kinderen vanaf 24 maanden mee naar de kinderboerderij of naar het strand.
De kinderen van de 3+ groep doen mee met de uitstapjes die georganiseerd worden door
Okidoki of door de school.
Buitenschoolse opvang

5

Okidoki Kinderopvang
Locatie Spinel 2

De buitenschoolse opvang maakt op vrije dagen regelmatig uitstapjes. Wel of niet
gecombineerd met een andere locatie. Er is een vakantieprogramma gericht op de
leeftijdscategorie.
Samenwerking
met
Spinel 2 school

Er vindt met regelmaat overleg plaatst met de directie van de school en met de
leidinggevende van Okidoki. Ook hebben de pedagogisch medewerkers op informele wijze
dagelijks overleg met de leerkrachten van de school ( vooral leerkrachten van de
onderbouw).
Doordat de 3+groep activiteiten doet samen met de kleutergroep is er een intensieve
samenwerking.

Communicatie met
ouders

 De oudermap vindt u in het halletje van de locatie
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
 Wijzigingen in personeel door vakantie, ziekte of cursus worden op de deur aangegeven.
of via konnect , ons digitale systeem .
 Maandelijks krijgen de ouders van peuters met een VVE verklaring een themabrief mee,
waarin beschreven staat welke activiteiten aan bod komen.
 Elk kwartaal verschijnt een nieuwsbrief van Okidoki.
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