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Locatiebeschrijving BSO Basis Eikenlaan
Algemene
gegevens

Okidoki BSO locatie Eikenlaan
Eikenlaan 50
2691 EE ‘s-Gravenzande
(0174) 41 27 61
LRK- nummer Eikenlaan: 622328803

Openingstijden

Voorschoolse
opvang (VSO)
Naschoolse opvang
(NSO)
Vakantieopvang

07.30 – 08.30 uur, dagelijks.
14.30 – 18.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag
Op maandag , dinsdag en donderdag worden kinderen op de eigen
locatie opgevangen. Op woensdag en vrijdag worden de kinderen op
een andere locatie opgevangen (locatie Koningin Julianaweg 59a).

Op woensdag en vrijdag worden BSO-kinderen van alle locaties opgevangen op locatie
Koningin Julianaweg 59a in ’s-Gravenzande.
Leidinggevende
locatie

Naam
Telefoon
E-mail
Werkdagen

Leonie Waanders
0174-412761
lwaanders@okidoki-kdv.nl
Maandag, donderdag en vrijdag

Medewerkers
locatie

Het BSO-team heeft elk een eigen team vaste pedagogisch medewerkers. Tijdens ziekte
en verlof van vaste pedagogisch medewerkers kunnen invalkrachten worden ingezet.
De locatie Eikenlaan 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

De voorschoolse opvang bestaat uit gemiddeld 30 kinderen. Deze kinderen worden
opgevangen in een lokaal, de gang van de school en/of in de halve speelruimte van school.

De naschoolse opvang op de maandag, dinsdag en donderdagmiddag bestaat uit BASISgroep RATJETOE met maximaal 20 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers. De tweede
basisgroep STAMPPOTJES zit in het tweede lokaal en bestaat uit maximaal 20 kinderen
met 2 pedagogisch medewerkers. De kinderen uit de twee basisgroepen komen uit groep 1
en 2 in basisschool De Kameleon.
De kinderen vanaf groep 4 worden opgevangen op Spinel 2 en lopen met 2 medewerkers
naar de Spinel 2. Vanaf groep 5 gaan de kinderen naar de locatie Upstairs.
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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, 2 of 3 pedagogisch medewerksters op de locatie.

Achterwacht

Als er 1 pedagogisch medewerker aanwezig is met minder dan 10 kinderen, dan is de
achterwacht als volgt geregeld:
-na schooltijd: locatie Spinel 2, binnen 5 minuten lopend bereikbaar (tel.06 19947684).

Drieuursregeling

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.
Bij werken met 3 medewerkers:
7.30u-17.00 u werktijden medewerker 1
8.00u-17.30u werktijden medewerker 2
8.30u-18.00u werktijden medewerker 3
Tussen 8.15 u en 8.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m kinderen die voor 8.30u
worden gebracht.
Tussen 12.30u en 15.00u 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.

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

Op de Eikenlaan zitten de kinderen in 2 lokalen Daarnaast kunnen ze in de school
gebruikmaken van de speelruimten en de gang. In het lokaal zijn verschillende hoeken waar
de kinderen kunnen spelen. In principe hebben de kinderen een vaste basisgroep.
Soms komt het voor dat een kind van de ene groep tijdelijk verblijft op de andere groep.
Hier hebben ouders dan voor getekend.
Groep RATJETOE (in lokaal van de peuteropvang) heeft als tweede basisgroep
STAMPPOTJES ( in het 2e lokaal naast de peuteropvang = gr 1/2 van de school)
Groep de STAMPPOTJES heeft groep RATJETOE als tweede basisgroep.
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Ook kunnen we voor activiteiten gebruik maken van een lokaal in de Westlandhal op
maandag, dinsdag en donderdag. Hier is een atelier in gevestigd. Bovendien gebruiken we
1/3 deel van de sporthal voor sport en spel.
Afhankelijk van de leeftijden van de kinderen werken we met 1 medewerker op 10
kinderen. Hierbij werken we volgens de wettelijk gestelde BKR.
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:)
Klimtoestel: stimuleert de socialisatie en de bewegingsactiviteit.
Schommels: stimuleert de socialisatie en de bewegingsactiviteit.
Zandbak: stimuleert de socialisatie en de constructieactiviteit.
Voetbalruimte: bevordert de socialisatie en de bewegingsactiviteit.
Stappaaltjes: bevordert de socialisatie en de bewegingsactiviteit.
Wiebelplank: bevordert de socialisatie en de bewegingsactiviteit.

Verder wordt er gebruikgemaakt van fietsen, stepjes, hoepels, ballen, waveboarden 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, zijn er te veel kinderen die hetzelfde willen doen, dan wordt
er samen gekeken naar een andere keuze. + aanvullende regels beschrijvenvan deze locatie

Uitstapjes

In de vakanties worden regelmatig uitstapjes gemaakt met de kinderen in het thema van
het 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 CBS de
Kameleon

Met de buitenschoolse opvang en school is er een goede samenwerking. Gezamenlijk
gebruiken we ruimtes en materiaal. De omgangsvormen die op school gelden, gelden ook bij
de opvang.

Communicatie
met ouders

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

4

