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Locatiebeschrijving BSO Carrousel Leeuwerik 78-80
Algemene
gegevens

BSO Carrousel Leeuwerik 78-80
Leeuwerik 78-80
2295 PE Kwintsheul
0174 - 820361
LRK nummer : 824569283
Buitenschoolse
opvang (BSO)

15.00 tot 18.00 uur op maandag , dinsdag en donderdag.
12.30 tot 15.00 uur op woensdag en vrijdag.

Voorschoolse
opvang (VSO)
Vakantieopvang

7.00 tot 8.30 uur op alle dagen, dit is op locatie leeuwerik 9.
7.00 tot 18.00 uur, alle dagen.

Opvang tussen 7.00 uur en 7.30 uur is op basis van het flextarief.
De locatie is in het weekend en op feestdagen gesloten.
Leidinggevende
locatie

Naam
Telefoon
E-mail
Werkdagen

Susan Zwinkels
06 17 10 19 68
szwinkels@okidoki-kdv.nl
Maandag, dinsdag en vrijdag

Medewerkers
locatie

Naast de vaste pedagogisch medewerkers is ook de leidinggevende regelmatig aanwezig op
de locatie.
Tijdens ziekte en verlof van de vaste pedagogisch medewerkers worden invalkrachten
ingezet.
Als er 1 pedagogisch medewerker aanwezig is met minder dan 10 kinderen, dan is de
achterwacht geregeld met het naastgelegen kinderdagverblijf, tevens met BSO.
Er kan ook besloten worden om de 7+ samen te voegen met de andere BSO groep, wanneer
het kind aantal dit toe laat.
Locatie BSO Carrousel is een door Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkend
Leerbedrijf. Er kunnen dus stagiaires op de locatie aanwezig zijn. Stagiaires staan altijd
boventallig (extra) op de groep.

Groepsgrootte en
–samenstelling

Groepsgrootte en groepssamenstelling
BSO groep
30 kinderen tussen de 7 en 12 jaar. (groep 4 t/m 8)
Er wordt gewerkt met maximaal 3 tafelgroepen, elk met maximaal 11 of 12 kinderen, Dit is
afhankelijk van de leeftijden van de kinderen. De lijsten met namen van de kinderen zijn
per tafelgroep op locatie aanwezig.
Hierbij werken we volgens de wettelijk gestelde BKR.
Er zijn altijd 1 tot 3 pedagogisch medewerkers aanwezig .

Pauzetijden

De pauzes in de vakanties worden genomen tussen 12.30 en 15.00 uur. Afhankelijk van de
leidster-kindratio zijn er 1 tot 3 pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep.

1

Okidoki Kinderopvang
Locatie BSO Carrousel leeuwerik 78-80

Achterwacht

Op het moment dat er maar 1 pedagogisch medewerker aanwezig is tijdens de pauze, is het
naastgelegen kinderdagverblijf en BSO de achterwacht.

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 babygroep en peutergroep hangt het af van het werken met 2 of 3 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
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 opgehaald. Op de tijden die hier buiten vallen wijken we niet af.
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 BSO groep werken we met 1 tot 3 medewerkers.
Tijdens de schoolweken wijken we mogelijk af tussen 17.30u en 18.00u

Brengen en halen

Ouders bellen aan bij de locatie.

Gebruiksruimten:
binnen

Er zijn twee groepsruimten waarvan de BSO kinderen gebruik maken.
Een kleine ruimte die als lego / bouwhoek wordt gebruikt
Een grote ruimte die verdeeld is verschillende hoeken: chill hoek, pc hoek, make-up hoek,
uitleefhoek en ruimte voor eten, spelletjes en knutselen.
Er zijn toiletten en een kleine aparte keuken. De kleine keuken is niet toegankelijk voor
kinderen.
Deze locatie werkt samen met de Basis BSO Leeuwerik 9. Daardoor kunnen de kinderen
kiezen uit verschillende activiteiten die er dagelijks worden aangeboden in de eigen ruimte,
in de Leeuwerik 9 (groepsruimte en koken) en in de gymzaal. De keuze kan worden gemaakt
aan het begin van de opvang en is afhankelijk van wat de kinderen willen en de leidster-kind
ratio.
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Activiteiten waaruit gekozen kan worden zijn: koken, creatief, sportief, (technisch) lego,
toneel ed.
Gebruiksruimten:
buiten

Er ligt een grote buitenspeelruimte aan de overkant van de weg, het speelplein van school,
om het gebouw heen.
Daarnaast wordt er onder begeleiding gebruik gemaakt van de velden van het sportcomplex.
Om gebruik te maken van het speelplein steken de kinderen via het zebrapad de 30 km weg
over. Er gaat altijd een p.m.’ er mee. Met de kinderen worden afspraken gemaakt.
Vanuit de locatie is zicht op het speelplein.
Er is naast de vaste speeltoestellen op het plein bij de BSO allerlei buitenspeelmateriaal
aanwezig.

Huisregels





Er wordt niet gerend in de groepsruimte
De kinderen geven eventueel aan op een bord welke activiteit zij willen volgen
Het kan ook zijn dat de oudste kinderen toestemming hebben om elders te spelen.
Dit staat geregistreerd op hun formulier.

Uitstapjes

In de schoolvakanties worden regelmatig uitstapjes ingepland. Er is dan een speciaal
vakantieprogramma.

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 de
Andreashof
Communicatie met
ouders




Het aansluiten van de zones van naaste ontwikkeling aan de basis vaardigheden van
groep 1.
Het overdragen van kinderen zowel mondeling als schriftelijk.

 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 ter
inzage op leeuwerik 9 in de hal.
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
 Elk kwartaal verschijnt de Okidoki Nieuwsbrief.
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