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

Locatiebeschrijving Boelhouwerstraat (Heenweg)
Algemene
gegevens

Okidoki locatie Boelhouwerstraat
Boelhouwerstraat 1
2691 LR s-Gravenzande
0174- 870127
LRK- nummer dagopvang Peuteropvang: 825807426
LRK- nummer Buitenschoolse Opvang: 183846977

Openingstijden

Kinderopvang (hele dagopvang)
Halve dagopvang
Peuteropvang

7.30 tot 18.00 uur op maandag , dinsdag , woensdag
donderdag en vrijdag
07.30 – 13.00 uur of 12.30 – 18.00 uur, dagelijks
08.15 – 12.15 uur, alle werkdagen

Gesubsidieerde peuteropvang

08.15 – 12.15 uur, alle werkdagen

Peuteropvang 3+ groep

08.15 – 12.15 uur op maandag, dinsdag en donderdag

Naschoolse opvang (NSO)

14.00 - 18.00 uur op maandag, dinsdag, woensdag
donderdag en vrijdag

Vakantieopvang

07.30 - 18.00 uur op maandag , dinsdag , donderdag
en vrijdag

Voorschoolse Opvang (VSO)

07.30 – 08.30 uur op maandag, dinsdag, woensdag
donderdag en vrijdag

Kinderopvang en BSO zijn 51 weken per jaar geopend
De Peuteropvang is alleen de schoolweken (40 weken per jaar) geopend op maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. De 3+ groep op maandag, dinsdag en
donderdag.
De locatie Boelhouwerstraat is gesloten op alle feestdagen en tussen Kerst en
Nieuwjaarsdag.
Leidinggevende
locatie

Medewerkers
locatie

Naam
Telefoon
E-mail
Werkdagen



Leonie Waanders
(0174) 422902
lwaanders@okidoki-kdv.nl
maandag, donderdag en vrijdag

De leidinggevende is geregeld aanwezig op de locatie. Dit is bekend bij de
pedagogische medewerkers
De vaste pedagogisch medewerksters werken op vaste dagen en in eigen
stamgroepen.
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Groepsgrootte
en
–samenstelling

Ter vervanging van ziekte en verlof is een vaste groep flex-medewerksters
beschikbaar.
Leerlingen die stage lopen zijn boventallig aanwezig op de groepen. Locatie
Boelhouwerstraat is een erkend SBB Leerbedrijf.

Deze opvang is gevestigd in de Bredebuurtschool van de Heenweg.
Er zijn 2 stamgroepen 0-4 jaar:
- Stamgroep 1 HET WOELIGE NEST: KDV gecombineerd met peuteropvang.
Deze stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Halve en hele dagopvang is
mogelijk. De peuteropvang is alleen ’s morgens van 8.15-12.15 uur geopend.
- Stamgroep 2 HET WOELIGE NEST 3 + : groep peuteropvang, 3-4 jaar met
maximaal 8 kinderen
Kinderen vanaf 3 jaar uit stamgroep 1 van het KDV kunnen aansluiten bij activiteiten
van de 3+ groep.
Kinderen kunnen, met schriftelijke toestemming van de ouder, zo nodig, in een tweede
stamgroep worden opgevangen. Op deze locatie gaat dat als volgt:
-

Stamgroep 1 heeft als tweede stamgroep stamgroep 2 en stamgroep 2 heeft
als tweede stamgroep stamgroep 1.

Daarnaast is er op deze locatie Buitenschoolse opvang (VSO en NSO).
NSO HET WOELIGE NEST is 1 groep met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 412 jaar.
De kinderen worden in de atelierruimte van de school opgevangen en soms op de groep
van 0 tot 4 jaar (Dit laatste mede afhankelijk van de grootte van stamgroep 1 en met
toestemming van ouders).
Kinderen kunnen, met schriftelijke toestemming van de ouder, zo nodig, in een tweede
stamgroep worden opgevangen. Op deze locatie gaat dat als volgt:
-

NSO HET WOELIGE NEST heeft als tweede stamgroep KDV HET WOELIGE
NEST.

Pauzetijden

De pauzes worden genomen tussen 13.00 en 15.00 uur, zie drie-uursregeling
hieronder. Afhankelijk van de kind-leidster ratio zijn er dan 1 of 2 leidsters aanwezig
op de groep en evt ook nog een stagiaire.

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:
In de schoolweken is de school de achterwacht. Zij zijn aanwezig tussen 7.30 en
18.00 uur.
In de vakanties is locatie Dresdenweg de achterwacht, daar zijn altijd meerdere
medewerkers aanwezig. Telefoon: 0174 441926.

Drieuursregeling

De wettelijke regeling waarbij we minder pedagogisch medewerkers op de groep
kunnen inzetten tot maximaal 50% van de vereiste beroepskracht-kindratio op
bepaalde tijden van de dag gebruiken wij bij de kinderopvang 0-4 jaar en
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Bij de 0-4 groep hangt het af van het werken met 1 of2 medewerkers per dag, dit is
afhankelijk van het aantal kinderen.
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.
De VSO is in combinatie met kdv/po indien het kindaantal dit toelaat
De NSO voegt samen met KDV vanaf 17.00 uur indien het kindaantal dit toelaat.
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

Stamgroep 1
HET
WOELIGE
NEST
Stamgroep
2: HET
WOELIGE
NEST 3+
NSO

maandag
2 pm

dinsdag
2 pm

woensdag
2 pm

donderdag
2 pm

vrijdag
2 pm

1 pm tot
12.15 uur

1 pm tot
12.15 uur

gesloten

1 pm tot
12.15 uur

gesloten

1 pm vanaf
14 uur

1 pm vanaf
14 uur

1 pm vanaf
14 uur

1 pm vanaf
14 uur

1 pm vanaf
14 uur

Voor bovenstaande geldt: bij een openingstijd van minimaal 10 uur, mogen we wettelijk
maximaal 3 uur per dag afwijken.
Brengen en
halen

Voor het kinderdagverblijf vinden wij het fijn als de kinderen voor 9.00 uur worden
gebracht en worden opgehaald tussen 12.30 -13.00 uur voor een halve dag opvang en
vanaf 16.30 voor de hele dag opvang. Uiteraard kan er in overleg worden afgeweken
van deze tijden. Voor baby’s hebben wij geen vaste breng- en haaltijden . NSO
kinderen kunnen altijd opgehaald worden .

Gebruiksruimten:
binnen

In de Brede buurtschool heeft Okidoki twee ruimtes tot haar beschikking.
Daarnaast is er duo gebruik met school van het speellokaal. In het speellokaal is een
gedeelte speciaal ingericht voor een 3+ groep (stamgroep 2).
De ruimte voor stamgroep 1 is vooral ingericht voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4
jaar . Er is een ruimte voor de allerkleinsten en er zijn hoeken voor de dreumesen en
de peuters ingericht.
Er zijn twee slaapkamers aanwezig , grenzend aan de stamruimte 1.
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In de atelierruimte worden kinderen vanaf 4 jaar opgevangen. In de ruimte staan
tafels waar kinderen aan kunnen spelen en knutselen.
Zowel op de dag , na schooltijd als in de vakanties kunnen we gebruik maken van het
speellokaal waar de kinderen kunnen klimmen en klauteren.
Op maandag, dinsdag en donderdag wordt de speelzaal tussen 8.15 en 12.15 uur
structureel gebruikt door de 3+ groep. De speelzaal is inmiddels verbouwd en is om te
bouwen van speelzaal naar groepsruimte.
Gebruiksruimten:
buiten

Op de locatie Boelhouwerstraat is een apart speelplein voor de kinderen van 0 tot 4
jaar, wat door een hek is afgescheiden van het schoolplein van de school. Kinderen van
de BSO spelen soms ook op het schoolplein van de school.
Er is voor alle leeftijden speelmateriaal aanwezig voor buiten.

Huisregels

De locatie Boelhouwerstraat beschikt over een belsysteem. Hierdoor kan niet
iedereen zomaar binnenlopen.
Huisregels zijn aanwezig op locatie
Hierin wordt onder andere het volgende aangegeven:
-Kinderen mogen niet slapen met koordjes en/of knoopjes aan hun kleding.
-Niet rennen in de groepsruimtes.

Thema

-Er wordt veel buiten gespeeld, dus passende kleding is wenselijk.
Op deze locatie wordt extra aandacht besteed aan de VVE thema’s:
Samenwerking basisschool
Met de 3 jarige peuters worden activiteiten ontwikkeld, voorbereidend op- en in
samenwerking met de basisschool en de NSO. Tevens is er overleg tussen
leidinggevende en directie school en tussen VVE coördinator van Okidoki en ib’er van
school.

Invulling vierogenprincipe

In 2013 ( 6 juni) heeft er een gesprek plaatsgevonden met een oudercommissielid van
deze locatie.
Afspraken die toen gemaakt zijn ;
Tijdens breng- en haaltijdenzorgen ouders voor het 4 ogen/oren principe.
In de slaapkamers staan de babyfoons aan als er kinderen liggen te slapen.
Aanvullende afspraken :
- Bij grote uitstapjes gaan er altijd 2 volwassenen mee.
- De slaapkamerramen mogen niet geheel afgeplakt te zijn, maar dienen
transparant te zijn
- Spreek elkaar aan op zaken die je ziet /ervaart. ( open aanspreekcultuur)
- Goed kijken naar de pauzetijden als er ook een stagiaire aanwezig is.
Soms zijn er geen twee volwassenen op de groep, maar dan lopen er meerdere
volwassenen in het gebouw die hun gezicht laten zien op het kdv, Dit omdat de school
dan volop in bedrijf is en er ook allerlei activiteiten in de school gaande zijn die door
vrijwilligers georganiseerd zijn. Deze mensen wordt gevraagd zich te melden bij het
kdv. In de vakanties kan het zo zijn dat er geen twee volwassenen in het gebouw
aanwezig zijn en er ook geen andere activiteiten zijn, dan komen de kinderen met
hun medewerker naar de Dresdenweg om daar te spelen (ouders worden hiervan op de
hoogte gesteld en er gaat altijd en vaste pedagogisch medewerker van de locatie
mee).
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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 naar de Kinderboerderij of Generatietuin of de natuur in met de
‘Minijutters’. De medewerkers zullen altijd samen gaan, met in achtneming van de
juiste leidster-kind-ratio
BSO
In schoolvakanties komt het voor dat de groep naar een andere locatie gaat waar
activiteiten worden aangeboden.

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

Samenwerking
met
CBS De
Kameleon

 Er vindt een dagelijkse mondelinge overdracht plaats tussen de ouder en de
pedagogisch medewerker.
 De schriftelijk overdracht gaat middels de digitale ouderportal Konnect.
 Er is een oudermap waarin algemene informatie voor ouders is verzameld. Deze ligt
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 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.
Er is een intensieve samenwerking met de school de Kameleon. De kinderen van de
dagopvang gaan, als ze bijna 4 jaar zijn even kijken in groep 1. Er vindt een
schriftelijke overdracht plaats van Okidoki naar de school, als de ouders hiermee
akkoord gaan.
Allerlei activiteiten worden samen met de school vormgegeven, zoals
Sinterklaasfeest, het voorleesontbijt, open dagen en de Kerst. Er is wekelijks overleg
over de dagelijkse gang van zaken tussen school en Okidoki, mede omdat het een
Brede buurtschool is.
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