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Locatiebeschrijving BSO Spinel 2
Algemene
gegevens

Okidoki locatie Spinel 2
Spinel 2
2691 TM ‘s-Gravenzande
T: 06-44300229
NSO: 105886385

Openingstijden:

Buitenschoolse
opvang (BSO)
Vakantieopvang

Leidinggevende
locatie

Medewerkers
locatie

14:30-18:00 op maandag dinsdag en donderdag, groep 4 van CBS De
Kameleon.
07:30-18.00 uur (hele dag), maandag, dinsdag en donderdag, groep 4
van CBS De kameleon.
Op woensdag en vrijdag worden BSO-kinderen van alle locaties opgevangen op locatie
Koningin Julianaweg 59a.
Naam
Rebecca van Staalduinen
Telefoon
0174-422244
E-mail
rstaalduinen@okidoki-kdv.nl
Werkdagen
Maandag , dinsdag, donderdag en vrijdagochtend


Er zijn vaste pedagogisch medewerkers aanwezig bij de BSO



De leidinggevende is minimaal 1 keer per week aanwezig op de locatie.



In het naastgelegen kinderdagverblijf zijn dagelijks pedagogisch medewerksters
van Okidoki aanwezig.



Op dinsdag is er een BBL intallig aanwezig.



Op school is het schoolpersoneel aanwezig.



Tijdens ziekte en verlof van vaste pedagogisch medewerkers kunnen invalkrachten
worden ingezet.



Locatie Spinel 2 is een door Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Erkend
Leerbedrijf. Hierdoor zijn er regelmatig stagiaires op de groep aanwezig. Zij zijn
altijd boventallig.


Groepsgrootte en
–samenstelling

Er werkt geen vrijwilligster op locatie.

Bij de BSO Spinel 2 is ruimte voor voor 50 kinderen.
Er wordt gewerkt met tafelgroepen, elk met maximaal 10/11 kinderen met een vaste pm. De
lijsten met namen van de kinderen zijn per tafelgroep op locatie aanwezig.
Hierbij werken we volgens de wettelijk gestelde BKR.
De BSO kinderen worden tijdens schoolweken en in de vakantie opgevangen in de hal van
het “Scholencomplex” =KADO op de maandag, dinsdag en donderdag
Het betreft kinderen van groep 4 van CBS de Kameleonschool.
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Achterwacht

Voor de BSO is het KDV achterwacht. Zij zijn aanwezig tussen 7.30 en 18.00 uur.

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 (BSO) in de schoolweken wordt afgeweken:
maximaal een half uur tussen 17.00 uur en 17.30 uur
Op de tijden die hierbuiten vallen wijken we niet af.
Bij de buitenschoolse opvang in de schoolweken wordt dus maximaal 30 minuten per dag
afgeweken.
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.
Bij werken met 4 medewerkers:
7.30u-17.00 u werktijden medewerker 1
8.00u-17.30u werktijden medewerker 2
8.30u-18.00u werktijden medewerker 3
9.00u-18.00u werktijden medewerker 4
Tussen 8.15 u en 8.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m aantal 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 17.00u-17.15u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m. kinderen die na 17.00u worden
opgehaald.
Bij werken met 5 medewerkers:
7.30u-17.00 u werktijden medewerker 1
8.00u-17.30u werktijden medewerker 2
8:00u-17:30u werktijden medewerker 3
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Brengen en halen

Gebruiksruimten:
binnen

8.30u-18.00u werktijden medewerker 4
9.00u-18.00u werktijden medewerker 5
Tussen 8.15 u en 8.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m aantal 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 17.00u-17.15u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m. kinderen die na 17.00u worden
opgehaald.
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.
De BSO Spinel 2 is gevestigd in het “KADO”. Het KADO is een samenwerkingsverband met
basisschool De Kameleon, basisschool Dalton en Okidoki.
Met de BSO maken wij gebruik van de algemene hal, er is hier spake van dubbel gebruik
door school en de BSO. In deze hal is een grote keuken aanwezig, banken, tafels met
banken en speelgoed.
BSO de Spinel 2 kent maximaal 5 tafelgroepen.
De kinderen die de BSO Spinel 2 bezoeken heten de Wolvenbende.
BSO Spinel 2 werkt met tafelgroepen en een opendeurenbeleid. Alleen tijdens het
drinkmoment direct uit school bestaan de vaste tafelgroepen. Iedere tafelgroep, welke
bestaat uit 10/11 kinderen heeft een eigen naam en een vaste pedagogisch medewerkster.
Na het drinkmoment hebben de kinderen de keuze uit de volgende activiteiten:
buitenspelen, een begeleide activiteit binnen, zelf spelen binnen of koken. In bepaalde
periodes huren we ook externen in voor een activiteit. De pm’ers verdelen zich over de
activiteiten.

Gebruiksruimten:
buiten

De kinderen van de Nso kunnen buiten spelen op het schoolplein.

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.

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
beleid veiligheid en gezonheid staan de namen van de de medewerkers vermeld.

Uitstapjes

De buitenschoolse opvang maakt op vrije dagen regelmatig uitstapjes. Wel of niet
gecombineerd met een andere locatie. Er is een vakantieprogramma gericht op de
leeftijdscategorie.

Samenwerking
met
Spinel 2: scholen
Driekleur Dalton

Er vindt met regelmaat overleg plaatst met de directies van de scholen en met de
leidinggevende van Okidoki. Ook hebben de pedagogisch medewerkers overleg met
leerkrachten van school over de dagelijks gang van zaken.
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en Kameleon
Eikenlaan
Communicatie met
ouders

 De oudermap vindt u in het halletje van de locatie
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
 Wijzigingen in personeel door vakantie, ziekte of cursus worden op de deur aangegeven.
of via Konnect , ons digitale systeem .
 Maandelijks krijgen de ouders van peuters met een VVE verklaring een themabrief mee,
waarin beschreven staat welke activiteiten aan bod komen.
 Elk kwartaal verschijnt een nieuwsbrief van Okidoki.
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