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Locatiebeschrijving Spinel 19
Algemene
gegevens

Okidoki locatie Spinel 19
Spinel 19
2691 TM ‘s-Gravenzande
(0174)
/ 06 45147053
LRK- nummer Buitenschoolse Opvang: 160877829

Openingstijden

Naschoolse opvang
(NSO)
Vakantieopvang

14.30 – 18.00 uur op maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag.
07.30 – 18.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag.

Op woensdag worden BSO-kinderen van alle locaties opgevangen op locatie Julianaweg 59a.
Op vrijdag worden ook alle NSO-kinderen opgevangen op locatie Koningin Julianaweg 59a.
met uitzondering van de BSO Kest Wittensstraat
(Dit geldt ook voor de vakantieopvang)
De BSO is gesloten op alle feestdagen en tussen Kerst en Nieuwjaarsdag.
Leidinggevende
locatie

Naam
Telefoon
E-mail
Werkdagen

Ditty Schipper
(0174) 422902
dschipper@okidoki-kdv.nl
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag in de even weken

Medewerkers
locatie

NSO heeft een eigen team vaste pedagogisch medewerkers.
Tijdens ziekte en verlof van vaste pedagogisch medewerkers kunnen invalkrachten worden
ingezet.
De achterwacht is als volgt geregeld:
- Na schooltijd: BSO Spinel 6-8
Locatie Spinel 19 is een door Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Erkend
Leerbedrijf. Er kunnen stagiaires op de groep aanwezig zijn. Zij zijn altijd boventallig.
Er werkt geen vrijwilliger op deze locatie.

Groepsgrootte en
–samenstelling

BSO Spinel 19 is gevestigd naast/tegenover de Daltonschool waar zich tevens een BSO
bevindt.
Locatie Spinel 19 is de basisruimte van de buitengroep de Strandjutters. Deze groep is
bestemd voor kinderen vanaf 7 jaar én in het bezit van een zwemdiploma. Daarnaast dienen
het echt kinderen te zijn die van buiten zijn en de natuur ontdekken houden.
Er kunnen dagelijks maximaal 22 kinderen opgevangen worden. De Strandjutters hebben
op deze locatie vanuit school het tafelmoment, daarna gaan zij op pad in de natuur. Indien
deze locatie leeg is omdat de Strandjutters op pad zijn, kan deze ruimte door omliggende
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BSO’s gebruikt worden als activiteitenruimte. Dit gaat altijd in overleg met de
Strandjutters.

Pauzetijden

Tijdens de naschoolseopvang hebben de pedagogisch medewerkers geen pauze.
In de vakanties houden we de wettelijke drie-uursregeling aan, waarbij er maximaal 3 uur
per dag afgeweken mag worden zoals aangegeven.

Achterwacht

Wanneer er op locatie slechts 1 medewerker aanwezig is, dan is een volwassene telefonisch
bereikbaar die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.
Voor deze locatie is/zijn dat:
Collega’s naastgelegen Spinel 6-8
Bij afwezigheid van deze collega’s Leidinggevende Ditty Schipper (0174-422902)
Bij afwezigheid Leidinggevende Ditty Schipper: het hoofdkantoor: 0174-441510

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:
In de schoolvakanties en studiedagen BSO wordt de drie-uursregeling als volgt
ingezet:
Bij werken met 2 medewerkers:
7.30u-17.00 u werktijden medewerker 1
8.30u-18.00u werktijden medewerker 2
Tussen 8.00 u 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 17.00u17.30u 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.

Afwijken BKR
schoolweken

Omdat er kinderen van verschillende locaties gehaald moeten worden wijken we af van de
BKR tussen 14.30 en 15.00 uur

Brengen en halen

Buitenschoolse opvang
De kinderen worden door medewerkers uit school gehaald.
Met de ouders van kinderen is de afspraak gemaakt om de kinderen na 17.30 uur op te
halen. I.v.m. aangepast vervoer (i.v.m. Stint die niet meer rijdt) kan het voorkomen dat een
aantal kinderen rond 17.45 uur op locatie Spinel 19 terug is.

Gebruiksruimten:
binnen

Deze locatie beschikt over:
 BSO-groepsruimte
 Een activiteitenruimte
In de groepsruimte staan tafels en zijn hoeken ingericht met het thema
ontdekken/natuur/techniek. Zo zijn er microscopen, bloemenpersen,
tovertekeningenruimte etc.
Deze activiteitenruimte kan tevens gebruikt worden door omliggende BSO’s.

Gebruiksruimten:
buiten

De buitenspeelplaats is omheind en afgesloten met een hek.
De buitengroep gaat op stap met de twee vaste natuur-pedagogisch medewerkers. Dit kan
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zijn naar het Oranjepark, het Julianapark, of naar strand, het strandhuisje op
Vlugtenburg, Het Staelduinse Bos, Het Prinsenbos.
Op dit moment (februari 2020) wordt er nog niet op speeltoestel gespeeld ivm keuring.
Huisregels

Op locatie aanwezig.

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.

Communicatie met
ouders

 De oudermap vindt u op de kast in de gang naast de groepsruimte.
Hierin bevinden zich o.a.:



Locatiebeschrijving
Pedagogisch Beleid
Beleidsplan Veiligheid en gezondheid
Laatste GGD-rapport
Gegevens en verslagen oudercommissie
Klachtenregeling
Inzet pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker
Alle informatie, brieven e.d. ontvangen ouders via Konnect
Elk kwartaal verschijnt een nieuwsbrief van Okidoki, ook deze wordt via Konnect
verspreid.
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