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Langestraat 132
2691 BK ’s-Gravenzande
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Locatiebeschrijving Dagopvang Spinel 2
Algemene
gegevens

Okidoki locatie Spinel 2
Spinel 2
2691 TM ‘s-Gravenzande
06-19947684
LRK nummer: 298084491
KDV Spinel 2 is GEEN vve locatie

Openingstijden

Hele dagopvang
Halve dagopvang

07.30-18:00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
07:30-13:00 uur of 12:30-18:00 uur op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag.
De spinel 2 is gesloten op de woensdagen, in het weekend en op alle
feestdagen.
Op Bevrijdingsdag is de locatie eens in de 5 jaar gesloten. Op goede
vrijdag en de dag na Hemelvaartsdag is de locatie geopend.

Leidinggevende
locatie

Naam
Telefoon
E-mail
Werkdagen

Leonie Waanders
0174-441510
Lwaaanders@okidoki-kdv.nl
Maandag , donderdag en vijdag

Medewerkers
locatie










Groepsgrootte en
–samenstelling

De leidinggevende is minimaal 1 keer per week aanwezig op de locatie.
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 Spinel 2
is een erkend SBB Leerbedrijf.
Tevens zijn de TSO medewerkers aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag
Op maandag, dinsdag en donderdag is er NSO in school.
In het gebouw zelf is ook het schoolpersoneel aanwezig, zij lopen in principe niet
door het kinderdagverblijf, maar komen wel eens op kantoor om wat te bespreken
met leidinggevende.
Er werkt geen vrijwilliger op de locatie.

Bij Okidoki Dagpvang Spinel 2 kunnen dagelijks maximaal 28 kinderen opgevangen worden in
de leeftijd van 0-4/5 jaar, tot dat ze naar de basisschool gaan. Er zijn 2 groepen.
Groepsgrootte en groepssamenstelling
Er is één babygroepen (0 tot 24-30 maanden, uitgaande van de ontwikkeling van het kind)
Er is één peutergroepen (2 tot 4/5 jaar, totdat het kind naar de basisschool gaat).
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Babygroep:
Uiltjes: Max 12 kinderen met maximaal 3 pedagogisch medewerkers.
Peutergroep:
Vosjes: Max 16 kinderen met maximaal 2 pedagogische medewerkers.
Op de vrijdag wordt er
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Het samenvoegen van groepen kan voorkomen op rustige dagen. Op de dagen dat er duo
gedraaid wordt, werkt er van beide groepen een pedagogisch medewerker. Dit gebeurt
alleen tussen de dagverblijfgroepen.
Kinderen kunnen, met schriftelijke toestemming van de ouder, zo nodig, in een tweede
stamgroep worden opgevangen. Op deze locatie gaat dat als volgt:
> De Uitjesgroep heeft als tweede stamgroep de Vosjes.
> De Vosjesgroep heeft als tweede stamgroep de uiltjes.

Achterwacht

Op de maandag, dinsdag en donderdag is de NSO aanwezig op de locatie als achterwacht.
Zij zijn aanwezig in schoolse weken van 14:00-18:00 uur, in vakanties zijn zij aanwezig
tussen tussen 7.30 en 18.00 uur. Op Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is ook school
aanwezig, zij zijn indien nodig ook achterwacht voor het kdv.
Wanneer er op locatie slechts 1 medewerker van Okidoki aanwezig is, dan is een volwassene
telefonisch bereikbaar die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.
Voor deze locatie is dat: locatie Dresdenweg 0174-441926

Pauzetijden en
drie-uursregeling
Dagverblijf

De pauzes worden genomen tussen 12.30 en 15.00uur. Afhankelijk van de kind-leidster
ratio zijn er dan 1 of 2 leidsters aanwezig op het dagverblijf en evt ook nog een stagiaire.
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 het dagverblijf hangt het af van het werken met 1, 2 of 3 medewerker per dag, dit is
afhankelijk van het aantal kinderen.
Bij werken met 1 medewerker:
7.30u-18.00u werktijden. Deze medewerker wordt tussen 12.30 en 15.00, 1 uur vervangen
door andere medewerker van Okidoki.
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.
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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
8.30 u -18.00 u werktijden medewerker 3
Tussen 8.15 u en 8.30 u wijken we mogelijk af van de BKR ivm kinderen die voor 8.30
worden gebracht.
Tussen 12.30 en 15.00u wijken we mogelijk af van de BKR ivm pauzes van de medewerkers.
Tussen 17.00 u en 17.15 u wijken we mogelijk af van de BKR ivm kinderen die na 17.00 uur
worden opgehaald. Op de tijden hier buiten wijken we niet af.

Uiltjes
Vosjes

maandag
3 pm
1 pm

dinsdag
2/3 pm
1 pm

woensdag
gesloten
gesloten

donderdag
2/3 pm
1 pm

vrijdag
duo, 2 pm
duo, 2 pm

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 brengen haaltijden verschuiven, dan worden de diensten aangepast hier, zodat we niet meer dan
3 uur per dag afwijken.

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.
Ingang
Okidoki heeft bij de Spinel 2 een eigen ingang.

Gebruiksruimten:
binnen

De babygroep is zo ingericht dat de baby’s rustig en veilig kunnen liggen en de dreumesen
zich goed kunnen bewegen in de ruimte. Er is een huishoek, een grondbox, een box, open
kasten met verschillend speelgoed, kleden etc. de babygroep beschikt over een 1
slaapkamer.
In de peutergroep wordt er met hoeken gewerkt, dit geeft rust en overzicht en de
kinderen spelen in kleinere groepjes bewuster. Er is een huishoek, bouwhoek, themahoek en
een leeshoek. De peutergroep beschikt over een ruimte wat afgesloten kan worden waar de
kinderen kunnen slapen.
Gebruik gang
De gang wordt gebruikt door de babygroep en peutergroep. De gang kan worden gebruikt om
activiteiten te doen, zoals beweegactiviteiten.

3

Okidoki Kinderopvang
Locatie Spinel 2

Er staat een speelslak en er een speelverdieping in de hal aanwezig waar kinden bijv een
boekje kunnen gaan lezen.
De kinderen spelen in de gang altijd onder toezicht.
Gebruiksruimten:
buiten

Buiten slapen:
Bij de babygroep staat buiten een buitenstapelbed, waarin kinderen tot 2 jaar kunnen
slapen. Het bedje staat zo dat eraltijd toezicht op is. Kinderen die slapen in het
buitenbedje is altijd met toesetemming van de ouder/verzorger.
Buitenspeelplaats:
Er zijn twee buitenspeelplaatsten, beide zijn afgesloten door een hek. Het kleine plein
grenst aan het lokaal en het grote plein grenst aan het kleine plein en is middels een hek
van elkaar gescheiden, er zit wel een doorgang in welke kan afgesloten worden.
Het kleine plein:
Er zijn verschillende speeltoestellen, zoals:
 Een zandbak: stimuleert de socialisatie en de constructievaardigheden.
 Glijbaan: stimuleert de bewegingsactiviteiten en de socialisatie.
Het grote plein:
Er zijn




verschillende speeltoestellen zoals:
Ontdektuin, stimuleert de bewegingsactiviteiten en de socialisatie.
Natuurhuisjes
Paaltjes waar kinderen overheen kunnen lopen.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van stepjes, loopauto’s en fietsjes. Tevens is er los
speelgoed als , hoepels en ballen.
Op het plein van de naastliggende school staat de schuur waar de buitenspeelmaterialen
zijn opgeslagen.
De kinderen spelen buiten altijd onder toezicht.
Natuurbeleving:
Op de buitenspeelplaats wordt gewerkt aan “natuurbeleving”.
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,
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’
Huisregels

Ouders bellen aan en brengen en halen hun kind(eren) in de groep.
Op de babygroep wordt sloffen gedragen door 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.
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Kinderwagens worden in de hal gezet. Fietsjes van kinderen worden buiten in de
fietsenrekken gezet.
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.

Invulling vierogenprincipe

De locatie spinel 2 is zeer transparant van opzet. Vanuit de gang zijn allebei de groepen
zichtbaar door glazen wanden. De baby- en peutergroep zijn middels een deur met elkaar
verbonden.
Op maandag, dinsdag en donderdag werken er op de babygroep 2 pm’ers of meer, op de
peutergroep wordt alleen gewerkt. Er wordt regelmatig bij elkaar naar binnen gelopen.
Op vrijdag wordt er duo gedraaid, waardoor het eerste-, laatste- en pauzeuur alleen wordt
gewerkt.
Het eerste en laatste uur zijn de breng- en haalmomenten, waardoor de ouders fungeren
als het 2e paar ogen. Dit is wordt verteld tijdens de rondleiding/intake en middels deze
locatiebeschrijving, om ouders bewust te maken van hun rol.

Uitstapjes

Tijdens uitstapjes dragen de kinderen een herkenbaar Okidoki hesje. Uitstapjes worden
gedaan met 2 volwassenen en het kind-leidster ratio wordt hierbij in tact gehouden.

Samenwerking
met
Spinel 2: scholen
Driekleur Dalton
en Kameleon
Eikenlaan

Er vindt met regelmaat overleg plaatst met de directies van de scholen en met de
leidinggevende van Okidoki. Ook hebben de pedagogisch medewerkers op informele wijze
dagelijks overleg met de leerkrachten van de scholen.

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 .
 Elk kwartaal verschijnt een nieuwsbrief van Okidoki.
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