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

Locatiebeschrijving BSO Schaepmanstraat
Algemene
gegevens

Locatie Dr. Schaepmanstraat
Dr. Schaepmanstraat 2
2291 SX Wateringen
Tel. nummer 0174 820418/06 49661232
LKR nummer: 208800360

Openingstijden

Voorschoolse
opvang (VSO)
Naschoolse
opvang (NSO)
Vakantieopvang

7.30 tot 8.30 uur elke dag (voor hofvilla)
14.45 tot 18.00 uur maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
12.15 tot 18.00 uur woensdag
Voor de Kijckert en Pieter van de Plas gelden die schooltijden.
7.30 tot 18.00 uur iedere dag

In de vakantie en op rustige dagen kan de BSO aansluiten op de BSO in Kwinstheul.
Leidinggevende
locatie

Medewerkers
locatie

Naam
Telefoon
E-mail
Werkdagen








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

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.

Groepsgrootte en
–samenstelling

Er is 1 groep van 4 tot 12 jaar; max 16 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers
De BSO maakt gebruik van het lokaal van de geitjes. Er zijn altijd 1 tot 2 pedagogisch
medewerkers aanwezig . Afhankelijk van de leeftijden van de kinderen werken we met 1
medewerker op 10 kinderen of 1 medewerker op 11 kinderen. Hierbij werken we volgens
de wettelijk gestelde BKR.

Pauzetijden

Door de week vallen de pauzes buiten de opvangtijden. In de vakanties wordt er pauze
genomen tussen 12.30 - 15.00 uur. Afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen blijven
er 1 of 2 pedagogisch medewerkers op de locatie.

Achterwacht

Als er 1 pedagogisch medewerker aanwezig is met minder dan 10 kinderen, dan is het
kinderdagverblijf achterwacht.
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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 buitenschoolse opvang in de schoolweken wordt maximaal 30 minuten per dag
afgeweken. De tijd waarop wordt afgeweken dienst 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.

Brengen en halen

De breng- en haaltijden zijn vrij voor de ouders. In de vakanties wordt er middels het
programmaboekje aangegeven of kinderen op een bepaalde tijd aanwezig dienen te zijn
of om een bepaalde tijd weer terug zijn op de locatie.

Gebruiksruimten:
binnen

Het lokaal wordt in de ochtend gebruikt door de peuterspeelzaal. Er staat een kast in de
groepsruimte die speciaal voor de BSO is. Hierin staat leeftijdsgericht materiaal.
Tevens wordt de gang ook gebruikt. Hier staat een bank met 4 lades waar ook materiaal
in zit voor de BSO.

Gebruiksruimten:
buiten

Voor de lichamelijke beweging van de kinderen hebben we een afgesloten en een open
buitenruimte tot onze beschikking met speeltoestellen die geschikt zijn voor kinderen
vanaf 4 jaar. Op het afgesloten plein wordt onder toezicht gespeeld door de 4 tot 8jarigen. De kinderen waarvan de ouders het 7+ beleid hebben getekend, mogen zonder
constant toezicht op het afgesloten plein spelen.
Op het




plein is aanwezig: (bijvoorbeeld:)
Zandbak: stimuleert de socialisatie en de constructieactiviteit.
Voetbalruimte: bevordert de socialisatie en de bewegingsactiviteit.
Stappaaltjes: bevordert de socialisatie en de bewegingsactiviteit.

Verder wordt er gebruikgemaakt van fietsen, stepjes, hoepels, ballen en springtouwen.
Voor de kinderen is er de mogelijkheid om onder toezicht op het voorplein te spelen, dat
wat meer uitdaging biedt voor de wat oudere kinderen.
Huisregels

De kinderen mogen zelf kiezen met welke activiteit ze mee willen doen, welke er op dat
moment aangeboden wordt. In overleg wordt er besproken wat ze de dag gaan doen.

Uitstapjes

Ze gaan regelmatig met de kinderen naar het park of de kinderboerderij. Ook een
bezoek aan de BSO in Kwintsheul komt met regelmaat voor in het programma.

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.
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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
basisschool

Er is een nauwe samenwerking met de Hofvilla alles gaat in overleg. We vangen ook de
kinderen op van de Kijckert en de Pieter van der Plas.

Communicatie met
ouders

 De oudermap is te vinden 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
 De communicatie naar de ouders van de kinderen gebeurt via Konnect.
 Elk kwartaal verschijnt de Okidoki Nieuwsbrief.
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