Okidoki Kinderopvang
Langestraat 132
2691 BK ’s-Gravenzande
(0174) 44 15 10
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Locatiebeschrijving Spinel 6-8
Algemene
gegevens

Okidoki locatie Spinel 6-8
Spinel 6-8
2691 TM ‘s-Gravenzande
(0174) 42 11 50
LRK- nummer Peuteropvang: 114785387
LRK- nummer Buitenschoolse Opvang: 922258855

Openingstijden

Voorschoolse
opvang (VSO)
Peuteropvang
Gesubsidieerde
Peuteropvang
Naschoolse opvang
(NSO)
Vakantieopvang

07.30 – 08.30 uur op maandag t/m vrijdag.
08.15 – 12.15 uur op maandag-, dinsdag-, woensdag-, en
donderdagochtend.
08.15 – 12.15 uur op maandag-, dinsdag-, woensdag-, en
donderdagochtend.
14.30 – 18.00 uur op maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag.
07.30 – 18.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag.

Op woensdag en vrijdag worden BSO-kinderen van alle locaties opgevangen op locatie
Koningin Julianaweg 59a.
De BSO is gesloten op alle feestdagen en tussen Kerst en Nieuwjaarsdag.
De Peuteropvang is gesloten in alle schoolvakanties
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

Peuteropvang en NSO hebben elk een eigen team vaste pedagogisch medewerkers.
Leidinggevende is minimaal 1x per 2 weken op locatie
Tijdens ziekte en verlof van vaste pedagogisch medewerkers kunnen invalkrachten worden
ingezet.
De achterwacht is als volgt geregeld:
- Onder schooltijd: leerkrachten van school
- Na schooltijd: BSO Eikenlaan, in Cbs De Kameleon
Locatie Spinel 6-8 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

Bij de Peuteropvang Spinel 6-8 kunnen dagelijks maximaal 16 kinderen opgevangen worden
in de leeftijd van 2-4 jaar.
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De BSO Spinel 6-8 is gevestigd in de Daltonschool.
Er kunnen dagelijks maximaal 60 kinderen opgevangen worden.
Groepsgrootte en groepssamenstelling
Er is 1 peutergroep PINKELTJE (24 tot 48 maanden)
Er is 1 BSO-groepen: BSO BASIS
Peutergroep
Pinkeltje: max 8 kinderen met 1 pedagogisch medewerker of max 16 kinderen met 2
pedagogisch medewerkers.
Er zijn 3 vaste pedagogisch medewerkers. Op deze locatie is 1 peutergroep en geen tweede
groep waardoor deze kinderen ook geen tweede stamgroep hebben.
BSO-groepen
Er is 1 groep: BSO Basis
BSO BASIS bestaat maximaal uit 40 kinderen en kent dan 4 tafelgroepen.
Op dit moment (februari 2020) werken we met 4 tafelgroepen elk van maximaal 10
kinderen met een vaste pm-er. De lijsten met namen van de kinderen zijn per tafelgroep op
locatie aanwezig.
Hierbij werken we volgens de wettelijk gestelde BKR.





Flamingo’s
Leeuwen
Giraffen
Olifanten

Alleen tijdens het drinkmoment, direct uit school, bestaan de vaste tafelgroepen. Na het
drinkmoment hebben de kinderen de keuze uit de volgende activiteiten: buitenspelen, een
begeleide activiteit binnen, zelf spelen binnen, naar het speellokaal dat zich binnen de
school bevindt of koken. In bepaalde periodes huren we ook externen in voor een activiteit.
We hanteren het opendeurenbeleid waarbij de pm-ers zich verdelen over de activiteiten.
Kinderen kunnen, met schriftelijke toestemming van de ouder, zo nodig, in een tweede
basisgroep worden opgevangen. Op deze locatie gaat dat als volgt:
> De BSO BASIS heeft als tweede basisgroep de STRANDJUTTERS op Spinel 19.
> De STRANDJUTTERS heeft als tweede basisgroep de BSO BASIS op Spinel 6-8.
Pauzetijden

Tijdens de voor-, naschoolse en peuteropvang 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:
Leidinggevende Ditty Schipper (0174-422902)
Bij afwezigheid Leidinggevende Ditty Schipper: het hoofdkantoor: 0174-441510
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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 peuteropvang wordt niet afgeweken
Bij de buitenschoolse opvang in de schoolweken wordt afgeweken:
- Bij de naschoolse opvang maximaal een half uur tussen 17.15 uur en 17.45 uur
Op de tijden die hier buiten vallen wijken we niet af.
In de schoolvakanties en studiedagen BSO wordt de drie-uursregeling als volgt
ingezet:
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 17.15u17.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m. kinderen die na 17.15u worden opgehaald.
Op de tijden die hier buiten vallen wijken we niet af.
Bij werken met 4 medewerkers of meer:
7.30u-17.00 u werktijden medewerker 1
8.00u-17.30u werktijden medewerker 2 (5)
8.30u-18.00u werktijden medewerker 3 (6)
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 17.15u-17.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m. kinderen die na 17.15u worden
opgehaald.
Op de tijden die hier buiten vallen wijken we niet af.

Brengen en halen

(Gesubsidieerde) Peuteropvang: Peuteropvang (40 weken): de haal- en brengtijden zijn
conform de openingstijden
Buitenschoolse opvang
De kinderen worden door medewerkers uit school gehaald.
De ouders kunnen hun kind op elk gewenst moment ophalen.

Gebruiksruimten:
binnen

Deze locatie beschikt over:
 Een gecombineerde peuter/BSO-groepsruimte
 De kleuterhal, ook ingericht voor BSO
 Medegebruik van de keuken in de hal van school
 Medegebruik van het speellokaal volgens afspraak met school
In de groepsruimte zijn 2 “huisjes”… een bouwhoek en een huishoek in de vorm van een
huis. Bij een voorleesactiviteit maakt een kleine groep peuters samen met de pedagogisch
medewerker soms gebruik van een van de hoeken.
Ook is er een zandtafel, een knutseltafel, een bank om je even te kunnen terugtrekken met
een boekje.
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In de kleuterhal zijn 2 groepstafels, een voetbaltafel, een bouwhoek.
BSO-kinderen mogen kiezen in welke ruimte ze een activiteit doen.
Ook kunnen we voor activiteiten gebruik maken van de Westlandhal waar sport en spel
plaats kan vinden.
Gebruiksruimten:
buiten

De buitenspeelplaats is omheind en afgesloten met een hek. De kinderen kunnen spelen in
de zandbak, waarbij het samenspelen gestimuleerd wordt en de kinderen constructief en
creatief bezig zijn. Er is een glijbaan, een wipbloem, een brandweerautootje, ruimte om te
rijden, te rennen en spelletjes te doen om zo hun motorische vaardigheden te ontwikkelen.
Sinds kort is er een klimwand geplaatst.
Een spelelement, zoals een glijbaan, brandweerautootje, wipbloem of zandbak, maar ook
sjouwplanken e.d., stimuleert de bewegingsactiviteit en de socialisatie en prikkelt de
fantasie.
Op dit plein staat ook een glijbaan/huisje van de kleuters, waar de peuters geen gebruik
van mogen maken. De pedagogische medewerkers zien erop toe dat dit niet gebeurt. School
en Peuteropvang maken met elkaar afspraken over de tijd van buitenspelen, zodat elke
leeftijdsgroep de ruimte heeft om eigen spel te spelen, wat niet wegneemt dat de groepen
soms ook samen buitenspelen en daartoe op elk moment de mogelijkheid hebben.
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van alle genoemde elementen om hun vaardigheden
te oefenen. De wipbloem – een specifiek peutertoestel - wordt niet gebruikt door de BSOkinderen.
Tevens kunnen we, indien gewenst, een gedeelte van de Westlandhal afhuren voor
activiteiten.
Vanaf februari 2020 is Spinel 19 de basisruimte van de buitengroep de Strandjutters.
Indien deze locatie leeg is omdat de Strandjutters op pad zijn, kan deze ruimte door
omliggende BSO’s gebruikt worden als activiteiten-ruimte. Zo ook door Spinel 6-8.

Huisregels

Op locatie aanwezig.

Invulling
vierogenprincipe

De peutergroep PINKELTJE is een kleine groep.
Er wordt eigenlijk altijd met 2 pm-ers gewerkt. Zo niet:
De groepsruimte bevindt zich op de kleuterafdeling van school, waar ook 2 kleuterklassen
gebruikmaken van de speelhal aangrenzend aan de groepsruimte. De toegangsdeur is
voorzien van glas. Er is ook een raam aan de gangzijde.
De toiletruimte met aankleedtafel is ook aan de speelhal en heeft een groot raam waardoor
een kleuterklas zicht heeft op de toiletruimte.
De groepsruimte heeft veel ramen aan de kant van het schoolplein. Van meerdere kanten
kunnen kinderen, leerkrachten en ouders de groepsruimte inkijken.
Dit vierogenprincipe is besproken op 16-1-14 met oudercommissielid Leonie Smoor.

Uitstapjes

Peuteropvang
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
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naar de Kinderboerderij of Generatietuin of de natuur in. De medewerkers zullen altijd
samen gaan, met in achtneming van de juiste –wettelijke - leidster-kind-ratio.
Buitenschoolse Opvang
De locatie is gelegen aan de rand van een woonwijk, naast de Sporthal en een park. In de
nabije omgeving is een klimspin, een voetbal- en basketbalkooi. Af en toe gaat een groepje
kinderen o.l.v. een pedagogisch medewerker één van deze activiteiten ondernemen.
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 de
Daltonschool

Tussen de kleutergroepen en peutergroep is een vorm van samenwerking. Er wordt bij de
peuters een begin gemaakt met werken volgens de Dalton-visie van school. Samen wordt
bekeken op welke gebieden we elkaar kunnen versterken. Er is een warme overdracht en de
Ib’er kan zonodig worden ingezet voor peuters die naar de Daltonschool gaan.

Communicatie met
ouders

 De oudermap vindt u op de kast in de gang naast de groepsruimte.
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
 Alle informatie, brieven e.d. ontvangen ouders via Konnect
 Ook krijgen de ouders van peuters via Konnect de themabrieven, waarin beschreven
staat welke activiteiten aan bod komen bij het thema van Uk & Puk.
 Elk kwartaal verschijnt een nieuwsbrief van Okidoki, ook deze wordt via Konnect
verspreid.
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