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Locatiebeschrijving
Albert Klingstraat
Algemene gegevens

Okidoki locatie Albert Klingstraat
Albert Klingstraat 24
2691 ZC ‘s-Gravenzande
0174-820368
LRK-nummer Dagopvang/Peuteropvang: 227146384
LRK-nummer Buitenschools opvang: 125339896
Gevestigd in de Brede Eben-Haëzerschool
De opvang heeft een baby-, peuter- en BSO-groep. De opvang heeft een christelijke
identiteit en respecteert de uitgangspunten van de school.

Openingstijden

Hele dagopvang
Halve dagopvang
Ochtend peuteropvang:
Ochtend gesubsidieerde
peuterspeelzaal:
Peuteropvang onder
schooltijden:

van 07.30 – 18.00 uur, op werkdagen
07.30 – 13.00 uur óf van 12.30 – 18.00 uur, op
werkdagen
8.00-12.00 uur
8.00-12.00
8.00-15.00 uur (op maandag, dinsdag en donderdag)

BSO:
Na schooltijd en in de schoolvakanties
De locatie is 51 weken per jaar open, in het weekend, op feestdagen en de week tussen
kerst en oud en nieuw gesloten. De peuterspeelzaal en de verlengde peuteropvang zijn
in de schoolvakanties gesloten.
Op Bevrijdingsdag is de locatie eens in de 5 jaar gesloten. Goede Vrijdag is de locatie
geopend (peuteropvang gesloten). De dag na Hemelvaart is de locatie geopend.
(peuteropvang gesloten).
Leidinggevende
locatie

Medewerkers
locatie

Naam
Telefoon
E-mail

Kirsten van den Ende
0714-820368
kende@okidoki-kdv.nl

Werkdagen

Maandag, dinsdag en donderdag



De leidinggevende is meerdere dagdelen per week aanwezig op de locatie.
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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
Albert Klingstraat is een erkend SBB Leerbedrijf.
Er werkt geen vrijwilligster op locatie.

De opvang bevindt zich binnen de Eben Haezerschool.
Op het moment dat er op de groep 1 medewerker is zonder EHBO en/of BHV is school
beschikbaar om hulp in te roepen.
Locatie Albert Klingstraat is een door Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Erkend Leerbedrijf. Er kunnen stagiaires op de groep aanwezig zijn. Zij zijn altijd
boventallig.
Alle medewerkers hebben een Christelijke achtergrond met respect voor het
Reformatorische.
Groepsgrootte en
groep samenstelling

Op de locatie Albert Klingstraat kunnen dagelijks totaal maximaal 52 kinderen
opgevangen worden, waarvan 32 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en 20 kinderen
tussen de 4 en 12 jaar
Groepsgrootte en groepssamenstelling van maximaal 3 stamgroepen:
Het Zandkasteel:
2-4 jaar (combi kdv/vpo/psz)met maximaal 16 kinderen en 2 vaste medewerkers.
De Zeesterren:
0-2 jaar (kdv) met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar, en 4 vaste
medewerkers.
BSO Klingstraat:
Buitenschoolse opvang met maximaal 20 kinderen van 4-12 jaar en 2 vaste
medewerkers
Kinderen kunnen, met schriftelijke toestemming van de ouder, zo nodig, in een tweede
stamgroep worden opgevangen. Op deze locatie gaat dat als volgt:
2e stamgroep, duogroep:
Het Zandkasteel -> De Zeesterren
De Zeesterren -> Het Zandkasteel
BSO klingstraat -> Het Zandkasteel
Duo groepen: Bij een klein aantal kinderen kan er door de groepen worden
samengewerkt. Er is dan altijd 1 medewerkers van elke groep aanwezig, zodat de
kinderen altijd een vast gezicht om zich heen hebben.
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Pauzetijden

De pauzes worden genomen tussen 12.30 en 15.00 uur. Afhankelijk van het leidster-kindratio zijn er pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep en een eventuele stagiaire
die uiteraard boventallig staat.

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 dagopvang de Zeesterren hangt het af van het werken met 2, 3 of 4
medewerker per dag, dit is afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd van de
aanwezige kinderen. Dit geldt ook voor de BSO in de vakanties.
-Bij de dagopvang het Zandkasteel werken we met 2 medewerkers.
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 wijken we af 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-17.00u werktijden medewerker 1
8.00u-17.30u werktijden medewerker 2
8.30u-18.00u werktijden medewerker 3
Tussen 8.15u en 8.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m kinderen die voor 8.30u
worden gebracht.
Tussen 12.30 en 15.00u wijken we af 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.
Bij werken met 4 medewerkers:
7.30u-17.00u werktijden medewerker 1 en 2
8.30u-18.00u werktijden medewerker 3 en 4
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 wijken we af 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.
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Hieronder het overzicht per dag met hoeveel pedagogisch medewerksters (pm) er
wordt gewerkt en of er duo wordt gewerkt (uitleg duogroepen, zie groepsgrootte en
samenstelling)
Groep
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Zeesterren
2 pm
3 pm
2 pm
2 pm
2 pm
Zandkasteel 1 pm
2 pm
1 pm
2 pm
2 pm
BSO
Bij groep
Bij groep
Bij groep
Bij groep
Bij groep
zandkasteel zandkasteel zandkasteel zandkasteel zandkasteel
Middag duo
Middag duo
Voor bovenstaande geldt: bij een openingstijd van minimaal 10 uur, mogen we wettelijk
maximaal 3 uur per dag afwijken.
Blijkt dat bij verandering van groepssamenstelling op een bepaalde dag of groep de
breng- en haaltijden verschuiven, dan worden de diensten aangepast hier naar, zodat
we niet meer dan 3 uur per dag afwijken. Bij de BSO tijdens schoolweken wijken we
niet af.
Brengen en halen

In verband met het creëren van rust op de groepen en het kunnen doen van
activiteiten hanteren we de volgende breng- en haaltijden.
(Halve) dagopvang: Brengen vóór 09.00 uur of tussen 12.30 en 13.00 uurHalen tussen 12.30 uur en 13.00 uur óf vanaf 16.30 uur. In overleg kan worden
afgeweken van deze tijden. Voor baby’s van 0-1 jaar gelden geen breng- en haaltijden.
Peuteropvang: conform de beschreven openingstijden.

Gebruiksruimten:
binnen

Bij de babygroep zijn hoekjes gecreëerd, zodat de kinderen worden uitgedaagd om op
ontdekking te gaan. Er is een hoge box en een grondbox aanwezig voor de jonge baby’s.
De groep heeft 2 slaapkamers.
Bij de peutergroep zijn verschillende themahoeken ingericht t.b.v. rust, overzicht en
stimulering van de ontwikkeling. Deze ruimte wordt ’s middags gedeeld met BSO. De
kinderen van de BSO hebben eigen spelmateriaal tot beschikking welke aansluit bij de
leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.
De keuken van school wordt ook gebruikt voor activiteiten met de kinderen, met name
tijdens de BSO maar ook de peuteropvang en het dagverblijf kan deze gebruiken voor
kookactiviteiten.
Het speellokaal van de school is beschikbaar als extra activiteitenruimte. Ook de hal
kan gebruikt worden als activiteitenruimte.
Tussen het dagverblijf en de peuteropvang is een tussenruimte welke gebruikt kan
worden als activiteitenruimte, of tijdens slaaptijden als slaapruimte voor de oudere
peuters.

Gebruiksruimten:
buiten

De buitenspeelplaats wordt gedeeld met de kleuterklassen. Onderling zijn er
afspraken gemaakt over het tijdstip van buitenspelen, zodat kleuters en peuters de
ruimte hebben om hun eigen spel te spelen. Maar de mogelijkheid om gezamenlijk
buiten te spelen is aanwezig. Er is ruimte om te rijden, te rennen, spelletjes te doen en
zo hun motorische vaardigheden te ontwikkelen. Ook wordt er gebruik gemaakt van
natuurlijke materialen, zoals een wilgenhut, wilgenpad, zandpad, etc. Ouders worden bij
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Thema

de rondleiding en intake geïnformeerd over het mogelijk vies worden van kleding/
schoenen.
Op deze locatie wordt extra aandacht besteed aan de volgende thema’s:
Christelijke identiteit
Als locatie met een Christelijke identiteit laten we dit dagelijks terugkomen in ons
dagprogramma. Er wordt een verhaal uit de Bijbel verteld en de kinderen leren
Christelijke liedjes. Ook wordt er met de kinderen gebeden voor het eten en besteden
we aandacht aan Christelijke feestdagen. De medewerkers hebben allemaal een
Christelijke identiteit.
Samenwerking basisschool
Samen met de leerkrachten wordt er aandacht besteed aan de doorgaande lijn van de
opvang naar school. Er vindt met toestemming van de ouders een mondelinge
overdracht plaats. Er wordt regelmatig gewerkt in dezelfde thema’s.
Ook kan school, mocht dit nodig zijn, al betrokken worden bij de ontwikkeling van een
kind als het nog op de dagopvang/peuterspeelzaal zit.

Huisregels

Zowel ouders als bezoekers komen binnen met behulp van een belsysteem per lokaal.
Op de babygroep zijn schoenhoesjes aanwezig voor bezoek. PM’ers dragen
binnenschoenen.
Kinderen mogen niet slapen met koordjes en/of knoopjes aan hun kleding.
Niet rennen in de groepsruimtes.
Er wordt veel buiten gespeeld, dus passende kleding is wenselijk.

Achterwacht

De locatie heeft 2 groepsruimtes. Er zijn tijdens de openingstijden altijd minimaal 2
personen aanwezig in het pand. Leerkrachten van school en de schoonmaakster kunnen
ook als achterwacht fungeren.
De locatie vd Kest Wittenstraat is telefonisch bereikbaar als achterwacht.

Vierogen principe
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.

Locatie: De lokalen zijn transparant van opzet. Vanuit de gang zijn de groepen
zichtbaar door de ramen.
In het eerste half uur is het brengmoment waardoor de ouders fungeren als de 4
ogen/oren. Dit is gecommuniceerd naar de ouders door middel van een brief waarin het
vierogenbeleid van deze locatie beschreven is en ouders bewust gemaakt zijn van hun
rol.
Het laatste uur fungeren tijdens het ophaalmoment zowel de ouders als de schoonmaak
als de 4 ogen/oren. Ook de leerkrachten van de school fungeren als de 4 ogen/oren.
Slaapkamers: wanneer kinderen slapen in de slaapkamers wordt gebruik gemaakt van
een babyfoon.
2 PMers werkzaam: wanneer slechts 2 PMers werkzaam zijn, wordt de pauze niet
buiten het gebouw genomen.
Nog wat aanvullende acties:
 Bij uitstapjes gaan er altijd 2 volwassenen mee.
 Spreek elkaar aan op zaken die je ziet/ervaart.
Bij veranderingen in de bezetting zal het vierogenbeleid worden aangepast en worden
gecommuniceerd met de oudercomissie.
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Uitstapjes

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 maken voor een boodschap of naar het park gaan. Voor de activiteiten van de
peutercarrousel zal er altijd een medewerker van de groep mee gaan zodat ze altijd
samen gaan en met in achtneming van de BKR.
Tijdens uitstapjes dragen de kinderen een herkenbaar Okidoki-hesje.

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 veiligheidsbeleid staan de namen van medewerkers vermeld.

Communicatie met
ouders

 Er vindt een dagelijkse mondelinge overdracht plaats tussen de ouder en de
pedagogisch medewerker.
 De schriftelijke overdracht gaat middels het digitale systeem ‘Konnect’.
 Er is een oudermap waarin algemene informatie voor ouders is verzameld. Deze ligt
ter inzage in de hal 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
 Om ouders te informeren met welk thema we op de locatie werken, krijgen de
ouders 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.
 Bij de deuren van de groepen hangen foto’s van de medewerkers die die dag werken.
 Elk kwartaal verschijnt de Okidoki Nieuwsbrief.

Samenwerking met
de basisscholen,

Deze locatie bevindt zich in een pand waar tevens de Eben-Haëzer is gehuisvest, dit
samen vormt een Brede school. Als kinderen naar de Eben-Haëzerschool gaan, dan
kunnen wij in overleg met de ouders een warme overdracht geven aan de school. Dit
doen we door het intake en exit gesprek samen te voegen.
We werken regelmatig over dezelfde thema’s.
Er vindt overleg plaats tussen leidinggevende en schooldirecteur of intern begeleider.
Er vindt overleg plaats tussen pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten.
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