Okidoki Kinderopvang
Langestraat 132
2691 BK ’s-Gravenzande
(0174) 44 15 10
info@okidoki-kdv.nl
www.okidoki-kdv.nl

Locatiebeschrijving KDV
Dr. Schaepmanstraat
Algemene gegevens

Locatie Dr. Schaepmanstraat
Dr. Schaepmanstraa t 2
2291 SX Wateringen
Tel. nummer 0174 820418
LKR nummer: KDV 284676500

Openingstijden

Hele dagopvang
Halve dagopvang

7.30 – 18.00 uur, op werkdagen
7.30 – 13.00 uur of 12.30 – 18.00, op werkdagen

verlengde peuteropvang
(gesubsidieerde)peuteropvang
gesubsidieerde peuteropvang
40 schoolweken geopend

08.30 - 14.45 uur, ma, di, do, vr
08.30 – 12.00 uur, ma, di, wo, do, vr
08.30 – 14.45 uur, ma, di do, vr

De locatie is 52 weken per jaar open, in het weekend en op feestdagen gesloten.
Leidinggevende
locatie

Medewerkers
locatie

Naam
Telefoon
E-mail

Susan Zwinkels
06-17 10 19 68
szwinkels@okidoki-kdv.nl

Werkdagen

Maandag, dinsdag en vrijdag








Groepsgrootte en
groep samenstelling

De leidinggevende is minimaal een keer per week aanwezig op de locatie.
De vaste pedagogisch medewerkers werken op vaste dagen en in eigen
stamgroep.
Ter vervanging van ziekte en verlof is een vaste groep flex-medewerkers
beschikbaar.
Leerlingen die stage lopen zijn boventallig aanwezig op de groepen.
Okidoki is een erkend SBB leerbedrijf.
Er werken geen vrijwilligers op de locatie.

Bij locatie kunnen maximaal 32 kinderen worden opgevangen
Groepsgrootte en groepssamenstelling
Er is 1 groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar (dagopvang) met maximaal 16 kinderen.
Afhankelijk van de groepssamenstelling zijn er 1, 2, 3 of 4 medewerkers op de groep
aanwezig. Er is 1 groep voor kinderen van 2 tot 4 jaar (psz) met maxi maal 16 kinderen
met 2 pedagogisch medewerkers.
Deze groepen bevinden zich in hetzelfde gebouw als school, we hebben een eigen
ingang en zitten beneden.
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Kdv groep:
De schaapjes (0 tot 4 jaar); max 16 kinderen met 3/4 pedagogisch medewerkers
Peuteropvang groep:
De geitjes (2 tot 4 jaar); max 16 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers
Kinderen kunnen, met schriftelijke toestemming van de ouder, zo nodig, in een tweede
stamgroep worden opgevangen. Op deze locatie gaat dat als volgt:
2e stamgroep, duo groep:
De schaapjes > De geitjes
De geitjes > De schaapjes
Duo groepen; bij een klein aantal kinderen wordt er door de groepen samengewerkt.
Pauzetijden

De pauze wordt genomen tussen 12.30 uur en 15.00 uur. Afhankelijk van de leidsterkind-ratio zijn er pedagogisch medewerkers op de gorep en een eventuele stagiaire die
uiteraard boventallig staat.

Achterwacht

De locatie Pieter van der Plas is achterwacht. Zij zijn altijd met minimaal 2 medewerkers
aanwezig. Zij zijn op de hoogte en kunnen binnen 10 min aanwezig zijn op de locatie
Schaepmanstraat.

Drie-uursregeling

De wettelijke regeling waarbij we minder pedagogisch medewerkers op de groep
kunnen inzetten tot maximaal 50% van de vereiste beroepskracht-kindra tio (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
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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.
- Bij de peutergroepen werken we 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 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
groepen

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Schaapjes 0-4)
Geitjes (0-2)

3 pm
2 pm

3 pm
2 pm

2 pm
2 pm

3 pm
2 pm

2 pm
2 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
breng- en haaltijden verschuiven, dan worden de diensten aangepast hier naar, zodat
we niet meer dan 3 uur per dag afwijken.
Brengen en halen

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 uur
Halen 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: conform openingstijden.

Gebruiksruimten:
binnen

In beide groepen zijn verschillende themahoeken
stimulering van de ontwikkeling.

Gebruiksruimten:
buiten

Er is een eigen buitenspeelplaats die alleen voor ons te gebruiken is. Het speelplein is
afgesloten door een hek, gedeeltelijk betegeld en gedeeltelijk voorzien van gras.
Er zijn verschillende speeltoestellen;
 Glijbaan
 Klimblokken
 Zandbak
 In de berging zijn verschillende maten fietsenen losse speelmaterialen
aanwezig

Huisregels

Ouders komen binnen met behulp van een intercom systeem.

ingericht tbv rust, overzicht en
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Op de verticale groep zijn schoenhoesjes aanwezig voor bezoek. Pm’ers dragen
binnenschoenen. Tijdens de lunch met de kinderen zijn altijd 2 medewerkers aanwezig
in het pand.
Ouders geven dagelijks 1 stuk fruit mee naar de opvang.
Kinderen mogen niet slapen met koordjes/en of knoopjes aan hun kleding.
Vierogen principe
Situaties waarin
kinderen alleen zijn
met 1 volwassene, is
uit oogpunt van
veiligheid niet
acceptabel. De
kinderopvang moet
voorkomen dat een
beroepskracht zich
met één of een
aantal kinderen kan
isoleren.

Locatie: het is een transparante locatie. De groepen hebben een gezamenlijke
verschoonruimte waardoor pedagogisch medewerkers zicht hebben op de andere
groepsruimte. De locatie wordt door school, Hakuna Matata en Okidoki gebruikt.
Slaapkamers: wanneer kinderen slapen in de slaapkamers wordt gebruik gemaakt van
een babyfoon.
2 PMers werkzaam: wanneer slechts 2 PMers werkzaam zijn, wordt de pauze niet
buiten het gebouw genomen.

Uitstapjes

Tijdens uitstapjes dragen de kinderen een herkenbaar Okidoki hesje. Uitstapjes
worden gedaan met 2 volwassenen en het kind-leidster ratio wordt hierbij in tact
gehouden.

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
Basisscholen.

Communicatie met
ouders

 Alle basisscholen in Wateringen maar voornamelijk basisschool Hofvilla
Het aansluiten van de zones van naaste ontwikkeling aan de basisvaardigheden
groep 1.
Het overdragen van kinderen zowel mondeling als schriftelijk.
Kinderen uit groep 1 doen mee aan de VVE activiteit wanneer dit qua ontwikkeling
nodig is.
Er worden vanuit school Ateliers gehouden voor kinderen van groep 6, 7 en 8. Zij
komen in de groep kennismaken met het vak pedagogisch medewerker.
Indien mogelijk worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd.
 Er vindt een dagelijkse mondelinge overdracht plaats tussen de ouder en de
pedagogisch medewerker.
 Ouders maken gebruik van een ouderportaal Konnect. Hierin kunnen zij digitaal een
dagboekje invullen, hun kind afmelden, aanvragen doen, info delen en foto’s
bekijken.
 Er is een oudermap waarin algemene informatie voor ouders is verzameld. Deze ligt in
hal bij binnenkomst.
Hierin bevinden zich o.a.:
•
Locatie beschrijving
•
Pedagogisch beleid
•
Beleidsplan Veiligheid en gezondheid
•
Laatste GGD-rapport
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•
Gegevens en verslagen oudercommissie
•
Klachtenregeling
•
Inzet pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker
 Om ouders te informeren met welk thema we op de locatie werken, krijgen de
ouders een brief via Konnect met daarop het thema en een uitleg van welke
activiteiten we doen, wat ze thuis evt. kunnen doen en de woorden die we de
kinderen aanbieden binnen het thema.
 Elk kwartaal verschijnt de Okidoki Nieuwsbrief.

5

