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

Locatiebeschrijving Peuteropvang
Lange Spruit (De Kyckert)
Deze locatie is gevestigd in openbare basisschool De Kyckert. Er zal een
intensieve samenwerking zijn tussen de peutergroep en de onderbouw van school.
Algemene
gegevens

Okidoki locatie Lange Spruit 88
2291 LC Wateringen
tel.nr.; 06 82457030
LRK- nummer: KDV 211881089

Openingstijden
Peuteropvang
En gesubsidieerde
peuteropvang

08.30-12.30 uur op maandag tot en met vrijdag *
08.30-14.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag *
Geschikt voor kinderen die niet meer slapen overdag.
Deze groep is de 40 schoolweken van het jaar geopend.

* Toelichting: dagen afhankelijk van het aantal aanmeldingen
Leidinggevende
locatie

Naam
Telefoon
E-mail
Werkdagen

José Prins
0174 – 225090
jprins@okidoki-kdv.nl
Maandag, woensdag en donderdag

Medewerkers
locatie

De leidinggevende is minimaal 1 keer per week aanwezig op de locatie.
De vaste pedagogisch medewerksters werken op vaste dagen en in eigen
stamgroepen.
 Ter vervanging van ziekte en verlof is een vaste groep flex-medewerksters
beschikbaar.
 Leerlingen die stage lopen zijn boventallig aanwezig op de groepen. Locatie Lange
Spruit is een erkend SBB Leerbedrijf.
Er werkt wel/geen vrijwilliger op locatie. (mits aanwezig doet zij huishoudelijke
werkzaamheden en helpt boventallig bij uitstapjes en activiteiten op de groep).

Groepsgrootte,
–samenstelling
en VVE

Bij locatie Lange Spruit kunnen maximaal 16 kinderen opgevangen worden in de leeftijd van
24 tot rondom 48 maanden, ofwel tot de overstap naar de basisschool.




Groepsgrootte en groepssamenstelling van maximaal 1 stamgroep:
(Gesubsidieeerde) peuteropvanggroep, open in de 40 schoolweken.
Naam van de groep: Stampertje
Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) wordt geboden in deze groep.
Pauzetijden

Tussen 12.00u-14.30u hebben de pedagogisch medewerkers pauze met inachtneming van
het Leidster Kind Ratio.
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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 peuteropvang wordt niet afgeweken

Brengen en halen

Peuterovang: de breng- en haaltijden zijn conform openingstijden.

Gebruiksruimten:
binnen

Peuteropvang: eigen groepsruimte, ingericht met keukenblokje, verschoonplek,
themahoeken en hoge en/of lage tafel. Er zijn open kasten waaruit de kinderen het
spelmateriaal zelf mogen pakken. Daarnaast maakt de groep gebruik van het speellokaal en
de gezamenlijke aangrenzende unitruimte.

Gebruiksruimten:
buiten

Het peuter-kleuter buitenplein is grenzend aan de hoofdingang.
Een gedeelte van het grote speelplein wordt apart ingericht t.b.v. de peuteropvang.

Thema

Op deze locatie wordt extra aandacht besteed aan de volgende thema’s:
Gezonde leefstijl
sport/spel

Huisregels

Invulling
vierogenprincipe

Samenwerking basisschool
Deze locatie wordt opgezet om door middel van een intensieve samenwerking met de
onderbouw van de basisschool een soepele en geruisloze overgang voor de kinderen te
realiseren.
Vanuit de groepen heerst gastvrijheid om bij elkaar binnen te komen en deel te nemen aan
elkaars activiteiten. Vanuit deze basis wordt de samenwerking in de loop van de tijd vorm
gegeven.
Kinderen komen binnen via de hoofdingang van de school.
Er wordt veel buiten gespeeld, dus passende kleding is wenselijk.
T.b.v .rust en veiligheid is de regel dat in de groepsruimtes niet wordt gerend door de
kinderen. Daartoe zijn de speelpleinen en het speellokaal van de school ruimschoots te
gebruiken.
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.
De peutergroep grenst aan een hal waaraan zich tevens twee kleutergroepen bevinden.
Vanuit deze groepen kijk je direct het peuterlokaal in. De toiletruimte bevindt zich op de
gang. Deze toilethoek wordt ook door school gebruikt en is in de looproute. De
verschoonruimte met natte hoek is in de groepsruimte, zodat hierop voldoende zicht is.

Uitstapjes

Peuteropvang
De peutergroep maakt af en toe een uitstapje naar een speeltuintje, park of winkels in de
buurt.

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 en in het beleidsplan veiligheid staan de namen van medewerkers vermeld.

Samenwerking
met
de basisschool

Er is een intensieve samenwerking met basisschool De Kyckert.
Warme overdracht van peuter naar kleuter.

Versie 2020-08
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Communicatie met
ouders

Versie 2020-08

Er vindt een dagelijkse mondelinge overdracht plaats tussen de ouder en de pedagogisch
medewerker.
De schriftelijke overdracht gaat middels het digitale systeem ouderportal ‘Konnect’.
Er is een oudermap waarin algemene informatie voor ouders is verzameld. Deze staat ter
inzage.
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
via Konnect 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
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