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Locatiebeschrijving Koningin Julianaweg 59a
Algemene
gegevens

Okidoki locatie BSO Koningin Julianaweg 59a
Koningin Julianaweg 59a
2691 GC ‘s-Gravenzande
(0174) 42 29 02
LRK- nummer: 274088678

Openingstijden

Voorschoolse
Opvang (VSO)
Naschoolse opvang
(NSO)
Vakantieopvang

07.30 -08.30 uur op maandag tot en met vrijdag
14.30 – 18.00/18.15 uur op maandag, dinsdag en donderdag
12.00 – 15.00 uur of
12.00 – 18.00/18.15 uur op woensdag en vrijdag
07.30 – 18.00/18.15 uur op alle dagen.

Op woensdag worden NSO-kinderen van alle locaties van Okidoki waar NSO wordt
aangeboden opgevangen op locatie Koningin Julianaweg 59a. En op vrijdag van alle locaties
met uitzondering van de BSO Kest Wittensstraat. Die vangt op eigen locatie op.
(Dit geldt ook voor de vakantieopvang)

Sluiting om 18.15 uur is op aanvraag voor ouders die ook nog kinderen ophalen op andere
NSO-locaties
De BSO is 52 weken per jaar geopend maar is gesloten op alle feestdagen.
VSO: Wanneer er minder dan 10 kinderen per dag VSO wordt afgenomen, dan wordt de
voorschoolse opvang verplaatst naar de Kest Wittensstraat
Leidinggevende
locatie

Naam
Telefoon
E-mail
Werkdagen

Leonie Waanders
(0174) 42 29 02
lwaanders@okidoki-kdv.nl
Maandag, donderdag en vrijdag

Medewerkers
locatie

BSO Julianaweg heeft een vast team pedagogisch medewerkers.
Leidinggevende is meerdere malen op locatie aanwezig
Tijdens ziekte en verlof van vaste pedagogisch medewerkers kunnen invalkrachten worden
ingezet.
Als er 1 pedagogisch medewerker aanwezig is met < 10 kinderen, dan is de achterwacht
geregeld met locatie Van der Kest Wittensstraat in de naastgelegen Brede School.
Locatie Julianaweg is een door Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkend
Leerbedrijf. Er kunnen stagiaires op de groep aanwezig zijn. Zij zijn altijd boventallig.
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Er werkt geen vrijwilliger op deze locatie. Wel een huishoudelijk medewerkster
(boventallig) op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdagen kan er een BBL-ster
aanwezig zijn als 1 van de 3 pm-ers.
Groepsgrootte en
–samenstelling

Op deze locatie kunnen in totaal 80 kinderen worden opgevangen.
Groepssamenstelling
BSO op maandag, dinsdag en donderdag:
BSO CARROUSEL
Op deze dagen bestaat de BSO Carrousel uit maximaal 80 kinderen.
Het zijn kinderen van groep 3/4 t/m 8 van de basisscholen Prins Willem Alexander;
De Wegwijzer; Driekleur Wilhelmina; Eben
Haëzer; Kennedyschool en Bijzonder Onderwijs)
Er wordt gewerkt met maximaal 7 tafelgroepen, elk met maximaal 11 of 12 kinderen
Het aantal is afhankelijk van de leeftijden van de kinderen. De lijsten met namen
van de kinderen met vaste pm-er zijn per tafelgroep op locatie aanwezig.
Hierbij werken we volgens de wettelijk gestelde BKR.
De kinderen worden opgevangen en verdeeld over de groepsruimtes:
-

Chill-lokaal

-

Kookidoki-lokaal: groepsruimte met keukenblok

-

Atelier-lokaal
Lego-ruimte

-

Coole kikker ruimte

Bij BSO Carrousel werken we met een combinatie van pedagogisch medewerkers en
vakkrachten, zoals kunstenaars voor het atelier, een sportdocent of een dramadocent.
Dit kan per periode verschillen. Natuurlijk alleen met VOG en koppeling.
Kinderen kunnen met schriftelijke toestemming van de ouder, zo nodig worden opgevangen
in een tweede basisgroep. Op deze locatie is dit, op de woensdag en vrijdagen als volgt
geregeld:
•

Voor basisgroep de Coole Kikkers van de Kest Wittensstraat : de BSO Carrousel

•

Voor BSO Carrousel : de Coole Kikkers van de Kest Wittensstraat

BSO op woensdag
• BSO BASIS De Coole Kikkers van de Kest Wittensstraat:

•

Coole Kikkers voor kinderen van 4 – 8 jaar met 2 pedagogisch medewerkers.
Maximaal 20 kinderen. Zij worden opgevangen in “hun eigen groepsruimte”
Combi-groepen (alle overige bso groepen Okidoki binnen s-Gravenzande) : kinderen
van 4 – 12 jaar met maximaal 6 pedagogisch medewerkers.
De kinderen tot 7/8 jaar, worden via tafelgroepen van max 10 kinderen
-

met 1 pm-er, naar leeftijd ingedeeld:
groep Kookidoki ( groep 1 tot groep 3/ 4 tot 7/8jaar ); op woensdagen in
groepsruimte met keukenblok.

-

Carrouselgroep woensdag (vanaf groep 3/4 : 7 jaar-12 jaar)
Hier wordt gewerkt met tafelgroepen elk met maximaal 11 of 12 kinderen,
afhankelijk van de leeftijden. Hierbij werken we volgens de wettelijk gestelde.
BKR.
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BSO op vrijdag
•

Combi-groepen (alle bso groepen Okidoki binnen s-Gravenzande behalve de BSO
groep van de Kest Wittensstraat) voor kinderen van 4 – 12 jaar met maximaal 7
pedagogisch medewerkers.

De kinderen tot 7/8 jaar, worden via tafelgroepen van max 10 kinderen
met 1 pm-er, naar leeftijd ingedeeld:



groep Kookidoki ( groep 1 tot groep 3/ 4 tot 7/8jaar ) op vrijdagen in de Chillruimte
Carrouselgroep vrijdag (vanaf groep 3/4 : 7 jaar – 12 jaar)
Hier wordt gewerkt met tafelgroepen elk met maximaal 11 of 12 kinderen,
afhankelijk van de leeftijden. Hierbij werken we volgens de wettelijk gestelde BKR.
-

n.b. De lijsten met namen van de kinderen zijn per tafelgroep op locatie aanwezig.
VSO
Wanneer er minder dan 10 kinderen gebruik maken van de VSO locatie Julianaweg 59a,
worden de kinderen opgevangen op locatie Kest Wittensstraat. Dit punt is besproken met
de oudercommissie van de BSO-locatie Julianaweg 59a.
Pauzetijden

In de schoolvakanties en op studiedagen worden de pauzes genomen tussen 12.30 en 15.00
uur. Afhankelijk van de leidster-kind-ratio is er 1 of zijn er 2 pedagogisch medewerkers
aanwezig op de groep en een eventuele stagiaire. In de schoolweken is dit niet van
toepassing.

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:
Bij afwezigheid Leidinggevende Leonie Waanders (0174-4229020)
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 schoolweken:
- BSO: Aan het einde van de dag tussen 17.30 – 18.00 uur
Op de tijden die hierbuiten vallen wijken we niet af
In de schoolvakanties wordt de drie-uursregeling als volgt ingezet:
Bij werken met 3 of meer medewerkers:
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.
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Tussen 12.30u en 15.00u wijken we af 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.
Op de tijden die hierbuiten vallen wijken we niet af

Brengen en halen

De kinderen worden door medewerkers uit school gehaald.
Kinderen die hiervoor toestemming hebben van de ouders komen zelfstandig uit school naar
de BSO-locatie.
De ouders kunnen hun kind op elk gewenst moment ophalen.
Als ouders kinderen op meerdere BSO-locaties moeten ophalen, dan bieden we op deze
locatie een ruimere ophaaltijd – tot 18.15 uur - aan. Ouders die van deze mogelijkheid
gebruik willen maken, kunnen dat aangeven bij de pedagogisch medewerkers.

Gebruiksruimten:
binnen

Deze locatie heeft de beschikking over 5 groepsruimtes:
• Coole Kikkers-ruimte
•

Atelierlokaal

•

Kookidoki – lokaal (met keukenblok)

•

Chillruimte

•

Lego-ruimte

De Coole Kikkers Kest Wittensstraat beschikken op de woensdag over een eigen leuke
groepsruimte met een afgescheiden ‘chill-hoek’ en een aparte ruimte om te knutselen.
Natuurlijk is er in de groepsruimte voldoende spelmateriaal en zijn er themahoeken.
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de kinderen van BSO Carrousel op deze locatie.
Zij worden opgevangen in de 5 groepsruimtes en hun eigen basisgroep.
De kinderen kunnen kiezen of ze naar techniek, Kookidoki, het atelier, sport of toneel gaan.
Het aanbod kan per periode verschillen. Voor toneel en sport gaan zij naar respectievelijk
een speellokaal in de buurt, de sportvelden/sporthal (Oudelandhal/Westlandhal) of lekker
op stap in de natuur. Daarnaast kunnen zij er ook voor kiezen om gewoon binnen of buiten
te spelen.
Gebruiksruimten:
buiten

Er is een ruim opgezet speelplein, geheel omheind en afgesloten met een hek.
Op dit plein is een overkapping, zodat er onder alle weersomstandigheden kan worden
buiten gespeeld en recentelijk hernieuwd
Verder aanwezig:
• Zandbak
•

Glijbaan

•

Pipowagen, ingericht als huishoek

•

Minituintje

•

Wilgenhut

•

Voldoende ruimte om te voetballen, te fietsen en gebruik te maken van het
overige spelmateriaal, zoals stelten, hoepels, autobanden enz.

•

Natuur-schommel

•

Klimtoestel touwen

Al deze mogelijkheden bieden de kinderen kans om hun sociale, motorische en creatieve
vaardigheden verder te ontwikkelen.
Huisregels

Op locatie aanwezig
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Uitstapjes

Het behoort tot de mogelijkheden om erop uit te gaan. In de omgeving is de kinderboerderij,
het park en een speeltuin.
In vakanties worden regelmatig uitstapjes ingepland.
De kinderen 4-7/8 jaar en vanaf 7/8 jaar hebben elk een eigen
vakantieprogramma.(woensdag en vrijdag)
De kinderen van de carrouselgroepen kunnen ervoor kiezen om – onder begeleiding van een
medewerker - de natuur in te gaan. Hiervoor geldt een maximum van 10/12 kinderen per
dag.

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 in het raamkozijn gang bij het kantoortje.
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
• Brieven ontvangt u via Konnect
• Elk kwartaal verschijnt een nieuwsbrief van Okidoki.
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