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Okidoki locatie Dresdenweg
Dresdenweg 1
2692 AA ‘s-Gravenzande
(0174) 44 19 26
LRK- nummer: 894702579

Openingstijden

Hele dagopvang
Halve dagopvang
Flexopvang

07.30 – 18.00 uur, dagelijks.
07.30 – 13.00 uur of 12.30 – 18.00 uur, dagelijks.
07.00 – 18.30 uur, dagelijks.

De Dresdenweg is gesloten op alle feestdagen en tussen kerst en nieuwjaarsdag.
Leidinggevende
locatie

Naam
Telefoon
E-mail
Werkdagen

Monique Wolf
(0174) 44 19 26
mwolf@okidoki-kdv.nl
Maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend

Medewerkers
locatie

Naast de vaste pedagogisch medewerkers per groep is de leidinggevende aanwezig op
verschillende tijden.
Er is ook een huishoudelijk medewerkster aanwezig op maandagochtend van 9.00 tot
12.00. Zij doet huishoudelijk werk op de locatie.
Op de Grovergroep werkt er iemand van Patijnenburg mee op de groep op 3 dagen in de
week van 9.00 tot 15.00 uur. Zij werkt boventallig en doet vooral huishoudelijkwerk.
Tijdens ziekte en verlof van vaste pedagogisch medewerkers kunnen invalkrachten
worden ingezet.
Locatie Dresdenweg is een door Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkend
Leerbedrijf. Hierdoor zijn er regelmatig stagiaires op de groep aanwezig. Zij zijn altijd
boventallig.
Er werken geen vrijwillers op deze locatie.

Groepsgrootte en
–samenstelling

Bij locatie Dresdenweg kunnen dagelijks maximaal 92 kinderen opgevangen worden in de
leeftijd van 0-54 maanden. Er zijn 6 groepen.
Groepsgrootte en groepssamenstelling
Er zijn 2 babygroepen (0 tot 24/25 maanden), één flexgroep (0 tot 54 maanden) en 3
peutergroepen (24/25 tot 54 maanden).
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De babygroepen
De Oscars: max 14 kinderen met 4 pedagogisch medewerkers.
De Elmo’s: max 14 kinderen met 4 pedagogisch medewerkers.
Flexgroep Ernies
Hier worden max 16 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 54 maanden met 4
pedagogisch medewerkers.
Peutergroepen
De Pino’s: max 16 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers.
De Tommies: max 16 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers.
De Grovers : max 16 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers.
Op een aantal dagen wordt er door de groepen samengewerkt.
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Op woensdagmiddag werken de 3 peutergroepen ( na 15.00 uur ) duo vanwege de
kindaantallen.
Op vrijdag draaien de Pino’s en Grovers met elkaar vanwege de kindaantallen.
Als uitzondering gaan kinderen spelen op een andere groep, gevraagd wordt dan aan de
kinderen wie er op een andere groep willen spelen. Tevens is er dan toestemming van de
ouders voor de tweede stamgroep.
Tweede stamgroep :
Elmo’s: Ernies
Oscars : Elmo’s
Grovers : Pino’s
Tommies: Pino’s
Pino’s : Grovers.

De grote gang wordt gebruikt bij slecht weer om de kinderen actief bezig te laten zijn.
Tevens wordt de gang gebruikt als er activiteiten in groepjes wordt gedaan door de
peuters of om met de grootste kinderen van de babygroep een activiteit te doen
De gang wordt soms ook gebruikt voor de peutercarrousel op locatie , bv kunst of yoga.
Flexgroep Ernies

Op de Dresdenweg wordt flexibele opvang aangeboden.
In de flexgroep Ernies worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 54 maanden.
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De kinderen met een flexcontract worden opgevangen tussen 07.00 en 18.30 uur. Ouders
nemen vast 30 uur per maand af. Ouders geven vooraf, door middel van Konnect(
planningprogramma van Okidoki), aan wanneer zij opvang voor hun kind nodig hebben. Wij
adviseren wel per keer minimaal 4 uur afname.
Maakt een kind alleen gebruik van flexopvang, dan wordt het opgevangen bij de Ernies.
Maakt een kind gebruik van vaste opvang, maar heeft het daarnaast ook opvang tussen
7.00 en 7.30 of tussen 18.00 en 18.30 uur dan wordt het kind buiten deze uren
opgevangen op zijn/ haar eigen groep.
Door de leidinggevende zal samen met de medewerker van de flexibele opvang gekeken
worden naar de inzet van het personeel (10 dagen vantevoren).
Het pedagogisch beleid op de flexopvanggroep wijkt niet af van het beleid van Okidoki.
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 eventuele
een stagiaire. Er zijn altijd minimaal 2 mensen in het gebouw gedurende de
openingstijden.

Achterwacht

Deze locatie heeft geen achterwacht, omdat er altijd 2 medewerkers aanwezig zijn in
het pand en er kantoorpersoneel aanwezig is tussen 8.00 en 17.00 uur. Bij noodsituaties
wordt de leidinggevende van de locatie gebelt of diens vervanger.

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:
- Bij de babygroepen hangt het af van het werken met 2, 3 of 4 medewerker per dag,
dit is afhankelijk van het aantal 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
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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 17.00u en 17.15u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m kinderen die na 17.00u
worden gebracht. Op de tijden die hier buiten vallen wijken we niet af.
Bij werken met 4 medewerkers:
7.30u-17.00u medewerker 1 en 2
8.30u-18.00u medewerker 3 en 4
Tussen 8.00u en 8.30u wijken we mogelijk af van de BKR ivm kinderen die voor 8.30
worden gebracht.
Tussen 13.00u en 15.00u wijken we af van de BKR ivm pauzes van de medewerkers
Tussen 17.00u en 17.30 u wijken we mogelijk af van de BKR ivm kinderen die na 17.00 u
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 en of er duo wordt gewerkt (uitleg duogroepen, zie groepsgrootte en
samenstelling)
babygroepen
oscars
Elmo’s

maandag
3 of 4 pm
3 of 4 pm

dinsdag
3 of4pm
3 of 4 pm

woensdag
1 of2 pm
3 of 4 pm

donderdag
3 of 4 pm
3 of 4 pm

vrijdag
2 of 3 pm
3 of 4 pm

Bij de flexgroep ( ernies) is het aantal leidsters per dag wisselend.
- 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.
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Hieronder het overzicht per dag met hoeveel medewerkers er wordt gewerkt en of er
duo wordt gewerkt (uitleg duogroepen, zie groepsgrootte en samenstelling)

peutergroepen
Grovers
Pino’s
Tommies

-

maandag
2 pm
2 pm
1 pm

dinsdag
2 pm
2 pm
1 pm

woensdag
Duo 1pm
Duo 1 pm
Na 15.00
uur Duo

donderdag
2 pm
2 pm
2 pm

vrijdag
Duo1 pm,
Duo 1 pm
1 pm

Tussen 7.00 en 7.30 wijken we nooit af van de kind-leidsterratio , omdat we dan
altijd met 2 pm-ers zijn op max 9 kinderen in de leeftijd van 0-54 maanden jaar
Tussen 18.00 en 18.30 uur wijken we nooit af van de kind leidsterratio , omdat
we dan altijd met 2 pm-ers zijn op max 6 kinderen. In de leeftijd 0-54 maanden

Brengen en halen

Voor de kinderen van 12 tot 54 maanden houden wij aan dat de kinderen voor 09.00 uur
worden gebracht en worden opgehaald tussen 12.30 - 13.00 voor de halve dag opvang en
vanaf 16.30 uur voor de hele dagopvang. Uiteraard kan er in overleg worden afgeweken
van deze tijden. Voor baby’s hebben wij geen vaste breng- en haaltijden.

Gebruiksruimten:
binnen

Babygroepen
In de twee babygroepen en in de flexgroep zijn aparte babyhoeken gecreëerd, zodat de
jonge baby’s rustig op de grond kunnen liggen. Tevens is er in de babyhoek een hangwieg
voor de jongste kinderen.
Peutergroepen
In de peutergroepen wordt met hoeken gewerkt, dit geeft rust en overzicht en de
kinderen spelen in kleinere groepjes bewuster.
In het Tommie lokaal staat een grote camper waar de kinderen in kunnen spelen.
In het Pinolokaal en Groverlokaal staat 2 huisjes waar kinderen in kunnen spelen.
Slaapkamers
Alle zes de groepen hebben elk 2 slaapkamers.

Gebruiksruimten:
buiten

Op de Dresdenweg zijn twee speelpleinen, 1 voor de baby’s en 1 voor de peuters.
Peuterplein
De buitenspeelplaats is afgesloten door een hek.
Er staan verschillende speeltoestellen zoals:
 Houten palen: stimuleert de constructieactiviteit en de bewegingsactiviteit.
 Zandbak: stimuleert de socialisatie en de constructieactiviteit.
 Plantentuintje: stimuleert de verkenning en de socialisatie.
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Glijbaan: stimuleert de socialisatie en de bewegingsactiviteit.

Babyplein
Op het babyplein staan een zandbak en een losse rolheuvel.
 Zandbak: stimuleert de constructieactiviteit en de socialisatie.
 Rolheuvel: activeert de bewegingsactiviteit en de socialisatie
Huisregels

De Dresdenweg beschikt over een belsysteem per groep. Hierdoor kan niet iedereen
zomaar binnen lopen.
Op de babygroepen worden sloffen gedragen door bezoek, pedagogisch medewerkers
dragen binnenschoenen.

Invulling
vierogenprincipe

Op de locatie Dresdenweg zijn de groepen verbonden met elkaar door de gezamenlijke
keukens en verschoonruimtes. De keukens hebben deuren met glas of een hekje om de
ruimte af te sluiten, maar zijn dus transparant. Op deze manier is er altijd toezicht op
elkaar, ook tijdens de pauzes van pedagogisch medewerkers.
In de slaapkamers wordt gebruik gemaakt van een babyfoon. Daarnaast zit er een ruit in
elke slaapkamerdeur, waardoor er zicht is vanuit de groep.
In de ochtend tussen 07.30 en 8.30 uur en vanaf 17.00 tot 18.00 uur zijn de ouders het
toezicht op deze locatie. De Dresdenweg is een grote locatie waar veel kinderen worden
opgevangen. Tijdens deze breng- en haaltijden lopen veel ouders in de locatie en in de
verschillende groepen.
Als er flexkinderen zijn die opgevangen worden tussen 07.00 en 07.30 uur of van 18.00
tot 18.30 uur worden altijd twee pedagogisch medewerkers ingezet op 1 groep.
In de pauzes, wordt een babyfoon naar een andere groep gedaan, zodat er meegeluisterd
kan worden als een 1 pedagogisch medewerker alleen in het lokaal is en het lokaal dat
aansluit leeg is.
Stagiaires staan altijd als boventallig op de groep.

Uitstapjes

Op deze locatie maken wij kleine uitstapjes, zoals naar de speeltuin in de omgeving of we
gaan met de kinderen eendjes voeren of boodschappen doen. Soms gaan de peuters
vanuit de peutercarrousel mee naar de kinderboerderij of het strand.

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.

Communicatie met
ouders

 De oudermap is te vinden in de centrale gang op de oudertafel.
Hierin bevinden zich o.a.:
•
Locatie beschrijving
•
Pedagogisch beleid
•
Beleidsplan Veiligheid en gezondheid
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•
Laatste GGD-rapport
•
Gegevens en verslagen oudercommissie
•
Klachtenregeling
•
Inzet pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker
 Op de deur van de groep hangen foto’s van medewerkers die die dag werken. Tevens
hangen er op de deur ook wijzingen van pedagogisch medewerkers ivm cursus,
vakantie etc.
 Per thema van Up en Puk krijgen de ouders van peuters met een VVE verklaring een
themabrief mee, waarin beschreven staat welke activiteiten aan bod komen.
 De ouders van de kinderen krijgen via Konnect berichten over hoe de dag van hun kind
geweest is en daarnaast krijgen ze met regelmaat foto’s toegestuurd via Konnect.
Ouders kunnen zelf ook berichtjes sturen naar de medewerkers via Konnect.
 Elk kwartaal verschijnt de Okidoki Nieuwsbrief, deze ontvangen de ouders digitaal.
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