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

Locatiebeschrijving Dag- en Peuteropvang
Wagenmakerstraat
Algemene
gegevens

Okidoki locatie Dag- en Peuteropvang Wagenmakerstraat
Wagenmakerstraat 53
2694 BW ‘s-Gravenzande
(0174) 42 22 44
LKR nummer: 412257397

Openingstijden

Hele dagopvang
Halve dagopvang
Peuteropvang
Gesubsidieerde
Peuteropvang

07.30 – 18.00 uur, op werkdagen
07.30 – 13.00 uur of 12.30 – 18.00 uur, op werkdagen
08.15 – 12.15 uur (geen VVE groep)
08.15 – 12.15 uur (geen VVE groep)

De (gesubsidieerde) peuteropvang is alle schoolweken (40 weken per jaar) geopend op
woensdag en vrijdag.
De Wagenmakerstraat is gesloten in het weekend en op alle feestdagen en tussen Kerst en
Nieuwjaarsdag.
Op Bevrijdingsdag is de locatie eens in de 5 jaar gesloten. Op Goede Vrijdag en de dag na
Hemelvaart is de locatie geopend (de (gesubsidieerde) peuteropvang is dan gesloten).
Leidinggevende
locatie

Medewerkers
locatie

Naam
Telefoon
E-mail
Werkdagen










Groepsgrootte en
–samenstelling

Rebecca van Staalduinen
(0174) 42 22 44
rstaalduinen@okidoki-kdv.nl
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

De leidinggevende is meerdere dagdelen per week aanwezig op de locatie.
De vaste pedagogisch medewerkers werken op vaste dagen en in eigen
stamgroepen.
Ter vervanging van ziekte en verlof is een vaste groep flex-medewerkers
beschikbaar.
Leerlingen die stage lopen zijn boventallig aanwezig op de groepen. Locatie
Wagenmakerstraat is een erkend SBB Leerbedrijf.
Tevens zijn de TSO medewerkers aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag
Op maandag t/m vrijdag is de VSO in de aula van school, de ingang van het
kinderdagverblijf wordt hiervoor gebruikt.
Op maandag, dinsdag en donderdag is er ook NSO in school.
In het gebouw zelf is ook het schoolpersoneel aanwezig, zij lopen in principe niet
door het kinderdagverblijf, maar komen wel eens op kantoor om wat te bespreken
met leidinggevende.
Er werkt geen vrijwilliger op de locatie.

Bij Okidoki Dag- en (gesubsidieerde) Peuteropvang Wagenmakerstraat kunnen dagelijks
maximaal 60 kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0-4/5 jaar, tot dat ze naar de
basisschool gaan. Er zijn 4 groepen.
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Groepsgrootte en groepssamenstelling
Er zijn 2 babygroepen (0 tot 24-30 maanden, uitgaande van de ontwikkeling van het kind)
Er zijn 2 peutergroepen (2 tot 4/5 jaar, totdat het kind naar de basisschool gaat.
1 (gesubsidieerde) peuteropvanggroep (2 tot 4/5 jaar, totdat het kind naar de basisschool
gaat.
Babygroepen
Nijntje: max 14 kinderen met max 4 pedagogisch medewerkers.
Nina: max 14 kinderen met max 4 pedagogisch medewerkers.
Peutergroepen
Boris: max 16 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers.
Barbara(ma-di-do) Snuffie (gesubsidieerde) peuteropvang (woe-vrij): max 16 kinderen met
2 pedagogisch medewerkers.
Op een aantal dagen wordt er door de groepen
Babygroepen
ma
di
woe
Nijntje
x
x
duo
Nina
x
x
duo

samengewerkt.
do
x
x

vrij
duo
duo

Peutergroepen
ma
di
woe
do
vrij
Barbara
x
x
duo
x
duo
Boris
x
x
duo
x
duo
Het samenvoegen van groepen kan voorkomen op rustige dagen. Net als op de dagen dat er
duo gedraaid wordt, werkt er dan van beide groepen een pedagogisch medewerker. Dit
gebeurt alleen tussen de dagverblijfgroepen.
Kinderen kunnen, met schriftelijke toestemming van de ouder, zo nodig, in een tweede
stamgroep worden opgevangen. Op deze locatie gaat dat als volgt:
> De Nijntjegroep heeft als tweede stamgroep de Nina’s.
> De Ninagroep heeft als tweede stamgroep de Nijntjes.
> De Borisgroep heeft als tweede stamgroep de Barbara’s. M.u.v. de kinderen die ook
gebruik maken van PO Snuffie, deze hebben als tweede stamgroep de Snuffies en niet de
Barbara’s.
> De Barbaragroep heeft als tweede stamgroep de Boris. M.u.v. de kinderen die ook
gebruik maken van PO Snuffie, deze hebben als tweede stamgroep de Snuffies en niet de
Barbara’s.
> De Snuffies hebben als tweede stamgroep de Boris. M.u.v. de kinderen die ook gebruik
maken van de Barbaragroep, deze hebben als tweede stamgroep de Barbara’s en niet de
Boris.
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 een eventuele
stagiaire.

Achterwacht

Er zijn altijd minimaal 2 mensen in het gebouw gedurende de openingstijden. Kdv is
achterwacht van de BSO.
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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 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
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 en 17.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m kinderen die na 17:15 uur
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
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.
Hieronder het overzicht per dag met hoeveel pedagogisch medewerkers (pm) er wordt
gewerkt en of er duo wordt gewerkt (uitleg duogroepen, zie groepsgrootte en
samenstelling)
babygroepen maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Nijntje
3 pm
3 pm
Duo, 2 pm
3 pm
Duo, 1 pm
Nina
3 pm
3 pm
Duo, 1 pm
3 pm
Duo, 2 pm
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- 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 van de 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 (uitleg duogroepen, zie groepsgrootte en samenstelling)
peutergroepen maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Boris
2 pm
2 pm
Duo, 1 pm
2 pm
Duo, 1 pm
Barbara
2 pm
2 pm
Duo, 1 pm
2 pm
Duo, 1 pm
Snuffie
2 pm
2 pm
Voor bovenstaande geldt: bij een openingstijd van minimaal 10 uur, mogen we wettelijk
maximaal 3 uur per dag afwijken. Bij de Snuffie groep wijken we hier niet van af.
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 peuteropvang wordt er niet afgeweken van de BKR.
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 uurHalen 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.
Bij de peuteropvang Snuffie kunnen de kinderen om 8:15 uur worden gebracht en om 12:15
uur worden opgehaald.

Gebruiksruimten:
binnen

De babygroepen zijn zo ingericht dat de baby’s rustig en veilig kunnen liggen en de
dreumesen zich goed kunnen bewegen in de ruimte. Op beide groepen is een huishoek, 2
boxen, aparte babyhoek, open kasten met verschillend speelgoed, kleden etc. Beide
babygroepen beschikken over 2 slaapkamers.
In de peutergroepen wordt met hoeken gewerkt, dit geeft rust en overzicht en de
kinderen spelen in kleinere groepjes bewuster. Er is een huishoek, bouwhoek, themahoek
en een leeshoek. Beide peutergroepen beschikken over een slaapruimte.
Gebruik gang
De gang wordt gebruikt door de peutergroepen en de babygroepen. De gang kan worden
afgescheiden door een grote grondbox. Voor de baby’s is er een podium. In de gang wordt
gebruikgemaakt van de speeltunnel, de spiegeldriehoek en ander speelgoed. De
peutergroepen gebruiken de gang met name om activiteiten in kleine groepjes te doen.

Gebruiksruimten:
buiten

Buitenspeelplaats:
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De buitenspeelplaats is afgesloten door een hek. Binnen deze hekken is een aparte
babyweide/plein gecreëerd. De babyspeelplaats bestaat uit gras en steen. Het peuterplein
is een mix van gras en steen. Tevens staat er een blokhut waar de fietsjes etc. in staan.
Er zijn






verschillende speeltoestellen, zoals:
Een speelelement: stimuleert de bewegingsactiviteit en de socialisatie.
Een zandbak: stimuleert de socialisatie en de constructievaardigheden.
Speelhuisje: stimuleert de socialisatie en de fantasie.
Glijbaan: stimuleert de bewegingsactiviteiten en de socialisatie.
Hek met ontdekmateriaal: stimuleert de socialisatie en de verkenning.

Ook wordt er gebruik gemaakt van tractors, stepjes en fietsjes. Tevens is er los
speelgoed als boomstammetjes, hoepels en ballen.
Natuurbeleving:
Op de buitenspeelplaats wordt gewerkt aan “natuurbeleving”. Er zijn insectenhotels,
vogelhuisjes, boomstammetjes, en ‘plakken’ hout en er staat een appelboom.
Uitstapjes:
Om de leefwereld van de kinderen te vergroten behoort het tot de mogelijkheden dat de
pedagogisch medewerkers met de kinderen op stap gaan; een wandelingetje naar het dorp,
naar de supermarkt of naar het park. Een activiteit in het kader van de Peutercarrousel
naar de Kinderboerderij of Generatietuin of de natuur in.
Thema

Huisregels

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.

Op deze locatie wordt extra aandacht besteed aan de volgende thema’s:
Samenwerking basisschool
Met de (3 jarige)peuters worden activiteiten ontwikkeld, voorbereidend op- en in
samenwerking met de basisschool. Tevens is er overleg tussen leidinggevende en directie
school en tussen pedagogisch medewerkers van Okidoki en ib’er van school.
De Wagenmakerstraat beschikt over een belsysteem per groep. Hierdoor kan niet
iedereen zomaar binnenlopen.
Op de babygroepen worden sloffen gedragen door bezoek, pm’ers dragen binnenschoenen.
Kinderen mogen niet slapen met koordjes en/of knoopjes aan hun kleding.
Niet rennen in de groepsruimtes.
Er wordt veel buiten gespeeld, dus passende kleding is wenselijk.
Kinderwagens worden in de hal gezet. Fietsjes van kinderen worden buiten in de
fietsenrekken gezet.
De locatie Wagenmaker is zeer transparant van opzet. Vanuit de gang zijn alle groepen
zichtbaar door de glazen wanden. De 2 babygroepen zijn verbonden door middel van een
gezamenlijke open badkamer en gezamenlijke open keuken. Ook zit er ipv een muur, een
glazen wand tussen de twee groepen.
Op maandag, dinsdag en donderdag werken er 2, 3 of 4 pm’ers op elke groep, waardoor er
het eerste, laatste en pauzeuur altijd 2 mensen in de lokalen zijn die elkaar kunnen zien en
horen. Op woensdag en vrijdag wordt er duo gedraaid, waardoor het eerste-, laatste- en
pauzeuur alleen wordt gewerkt.
Het eerste en laatste uur zijn de breng- en haalmomenten, waardoor de ouders fungeren
als het 2e paar ogen. Dit is gecommuniceerd naar de ouders door een brief waarin het
vierogenbeleid van deze locatie beschreven is en ouders bewust gemaakt worden van hun
rol.
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Op woensdag en vrijdag in de pauzetijd, wordt een babyfoon bij de peuters gezet, zodat
er meegeluisterd wordt en er om hulp geroepen kan worden indien nodig. Op de woensdag
en vrijdag zijn bij de baby’s niet altijd 2 pm’ers nodig. Als er 1 pm’er op de groep staat, is
de stagiaire achterwacht en als een pm’er alleen staat, gaat de babyfoon naar de peuters
aan.
Ook de peutergroepen zijn met elkaar verbonden door een gezamenlijke badkamer. Deze
heeft glazen, dus transparante, deuren. Op de fragiele tijdstippen staan deze deuren
beide open naar elkaar toe. Op maandag, dinsdag en donderdag werken er 2 pm’ers op elke
peutergroep, waardoor er het eerste, laatste en pauzeuur altijd 2 mensen in de lokalen
zijn.
Op woensdag en vrijdag wordt er duo gedraaid, waardoor het eerste-, laatste- en pauzeuur
alleen wordt gewerktof wanneer het leidster kindratio dit toe laat een dagdeel. Het
eerste en laatste uur zijn de breng- en haalmomenten waardoor ook hier de ouders als 2e
paar ogen fungeren (zie beschrijving baby’s).
In pauzetijd op woensdag en wordt er een babyfoon bij de baby’s gezet, zodat er altijd
iemand mee kan luisteren. Op de woensdag en vrijdag zijn er bij de peuters niet altijd 2
pm’ers nodig. Als er 1 pm’er op de groep staat, is de stagiaire achterwacht en als een pm’er
alleen staat, gaat de babyfoon naar de baby’s aan.
Op vrijdagochtend werkt de leidinggevende ook waardoor er regelmatig langs de groepen
gelopen wordt.
De (gesubsidieerde) peuteropvang is alleen op woensdag en vrijdag geopend van 08.1512.15 uur, de naastgelegen groep is dan ook altijd open.
Nog wat aanvullende acties:
 De slaapkamers mogen niet geheel worden afgeplakt, maar dienen ook transparant
te zijn.
 Spreek elkaar aan op zaken die je ziet/ervaart.
 Op alle dichte slaapkamers staat een babyfoon (ook bij de peutergroepen).

VVE

Dit vierogenbeleid is tot stand gekomen vanuit een gesprek op 26 maart 2013 met Marieke
Boers van de OC en met Renee Lelieveld, pm’er van de locatie en Lisa ’s-Gravendijk, toen
leidinggevende van de locatie. Bij veranderingen in de bezetting zal het vierogenbeleid
worden aangepast.
Op deze locatie is alleen de peutergroep Boris een VVE-groep.
De peutergroep Barbara en de (gesubsidieerde) peutergroep Snuffie zijn geen VVE groep,
Wel wordt op alle groepen het ontwikkelingsprogramma Ben ik in Beeld/Uk & Puk
aangeboden.

Uitstapjes

Tijdens uitstapjes dragen de kinderen een herkenbaar Okidoki hesje. Uitstapjes worden
gedaan met 2 volwassenen en het kind-leidster ratio wordt hierbij intact 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.
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Samenwerking met
De Prins Willem
Alexanderschool/
BSO

Het kinderdagverblijf aan de Wagenmakerstraat bevindt zich in een pand waar tevens CBS
Prins Willem Alexander is gehuisvest, dit samen vormt een Brede school. Als kinderen naar
de PWA gaan, dan kunnen wij een rol spelen in het wennen op school. Dit gaat in overleg
met de ouders en de leerkracht van school. Als een kind het over school heeft, is er de
mogelijkheid om even een kijkje te nemen met het kind. De laatste observatie gaat, na
toestemming van de ouders, mee naar school. Er is dan een warme overdracht. Er worden
gezamenlijke activiteiten gedaan zoals: intocht Sint, speciale gebeurtenissen, oudere
kinderen voorlezen bij peuters etc).
Ook regelen de pm’ers onderling het wennen bij de BSO. Dit gaat uiteraard ook in overleg
met de ouders.

Communicatie met
ouders

Er vindt een dagelijkse mondelinge overdracht plaats tussen de ouder en de
pedagogisch medewerker.
 De schriftelijke overdracht gaat middels het digitale systeem ‘Konnect’.
 Er is een oudermap waarin algemene informatie voor ouders is verzameld. Deze ligt
ter inzage, in de centrale gang op de oudertafel.
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
 Om ouders te informeren met welk thema we op de locatie werken, krijgen de
ouders een brief 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.
 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 i.v.m.
cursus, vakantie etc.
Locatie de Wagenmakerstraat werkt samen met de PWA, we proberen een aantal keer per
jaar gezamenlijke activiteiten te doen.
Ook richting ouders zijn er soms gezamenlijke initiatieven waarbij ouders van zowel
okidoki als de PWA worden uitgenodigd.

Samenwerking met
de basisschool
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