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Locatiebeschrijving BSO 

De Vliegertjes (basisschool De Hoogvlieger) 
 

Algemene 

gegevens 
Okidoki locatie De Hoogvlieger, groep de Vliegers 

Hoogwerf 9A                                                                                                                    

2671   Naaldwijk                                                                                                                                      

tel.nr; 0682066666 

LRK- nummer:243682153 

  

Openingstijden  

Naschoolse opvang 

(NSO) 

Basisschool De Hoogvlieger 

14.00-18.00 uur 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Vakantieopvang   Vakantieopvang 12 weken  

7.30-18.00 uur 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

In samenwerking met andere locaties van Okidoki wordt een 

vakantieprogramma gemaakt en uitgevoerd.  

  

Leidinggevende 

locatie  

 

Naam Yvette Korporaal 

Telefoon 0682066666 

E-mail ykorporaal@okidoki-kdv.nl  

Werkdagen  Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag. 

  

Medewerkers 

locatie 

 De leidinggevende is minimaal 1 keer per week aanwezig. 

 BSO heeft een team van vaste pedagogisch medewerkers.  
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 Ter vervanging van ziekte en verlof is een vaste groep flex-medewerkers 

beschikbaar. 

 Leerlingen die stage lopen zijn boventallig aanwezig op de groepen. Locatie de 

hoogvlieger  is een erkend SBB Leerbedrijf. 

 Er werkt wel/geen vrijwilliger op locatie. (mits aanwezig doet zij huishoudelijke 

werkzaamheden en helpt boventallig bij uitstapjes en activiteiten op de groep).  
  

Groepsgrootte en  

–samenstelling  

In deze groep de Vliegers spelen kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar tot einde 

basisschool. Totaal maximaal 20 kinderen en max 2 pedagogisch medewerkers. 

  

Pauzetijden In de schoolweken vallen de pauzes buiten de opvangtijden.In de vakantieweken wordt er 

pauze genomen tussen 13.00 en 15.00 uur. Afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen 

blijven er 1 of 2 pedagogisch medewerkers op de locatie. 

Achterwacht Wanneer 1 pedagogisch medewerker aanwezig is, dan is de achterwacht als volgt geregeld: 

- In schoolweken dagelijks tot 18.00 uur: de aanwezige leerkrachten van school en/of 

een stagiaire. 

- Locatie Savornin Lohman , vanwaar iemand binnen 10 minuten aanwezig kan zijn. 

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 buitenschoolse opvang in de schoolweken wordt maximaal 30 minuten per dag 

afgeweken. De tijd waarop wordt afgeweken hoeft volgens de wet KOV niet beschreven te 

worden. 

In de schoolvakanties wordt de drie-uursregeling als volgt ingezet: 

Bij het werken met 2  medewerkers: 

 7.30-17.00u, werktijden medewerker 1 

 8.30-18.00u,  werktijden medewerker 2 

 

Tussen 8.00 en 8.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m kinderen die voor 8.30u 

worden gebracht. 

Tussen 13.00  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. 

Buiten deze tijden wijken we niet af.  
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Brengen en halen De breng- en haaltijden zijn vrij. In schoolweken zullen 16.30 uur de kinderen, na een 

uitstapje, in ieder geval weer aanwezig zijn op locatie.In de vakanties wordt er middels het 

programmaboekje aangegeven of kinderen op een bepaalde tijd aanwezig moeten zijn of op 

welke tijd ze weer terug zijn op de locatie. 

  

Gebruiksruimten: 

binnen 

Afhankelijk van de leeftijden van de kinderen werken we met 1 medewerker op 10 kinderen 

of 1 medewerker op 11 kinderen. Hierbij werken we volgens de wettelijk gestelde BKR. 

De BSO ruimtes 

Voor de BSO groep is er een lokaal en de hal/aula beschikbaar. De kinderen kunnen tijdens 

het drinken en eten hun verhaal kwijt bij de pedagogisch medewerker(s). De medewerkers 

zitten aan tafel of in een kring, de kinderen komen zelf om daar even wat te eten en te 

drinken. De kinderen zijn vrij in de keuze van hun activiteiten. De medewerkers spelen mee 

en bieden activiteiten aan waar de kinderen zich bij aan kunnen sluiten.   

  

Gebruiksruimten: 

buiten 

 

 

 

 

 

 

Voor de lichamelijke beweging van de kinderen hebben we een afgesloten en een open 

buitenruimte tot onze beschikking met speeltoestellen die geschikt zijn voor kinderen 

vanaf 2 jaar. Op het afgesloten plein wordt onder toezicht gespeeld door de 2 tot 6-

jarigen.  

Op het plein is gerealiseerd: 

 Klimtoestelen en duikelrekken: stimuleert de socialisatie en de bewegingsactiviteit. 

 Zandbak: stimuleert de socialisatie en de constructieactiviteit. 

 Voetbalruimte: bevordert de socialisatie en de bewegingsactiviteit.  

 Stappaaltjes: bevordert de socialisatie en de bewegingsactiviteit. 

 

Verder wordt er gebruikgemaakt van fietsen, stepjes, hoepels, ballen, springtouwen etc.  

  

Huisregels De kinderen mogen zelf kiezen met welke activiteit ze mee willen doen, welke er op dat 

moment aangeboden wordt.Zijn er te veel kinderen die hetzelfde willen doen, dan wordt er 

samen gekeken naar een andere keuze.  
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Uitstapjes Buitenschoolse opvang 

Een uitstapje kan zijn met passend vervoer naar de BSO op overige locaties, naar het park 

of naar winkels of passende locaties in de naaste omgeving. In een (vakantie) programma 

zal aangegeven worden waar ze naar toe gaan en met welk vervoer. 

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 basisschool  

De Hoogvlieger 

Er is een doorlopende leerlijn Uk en Puk  naar Sil op school. Belangrijke thema’s zijn een 

gezonde leefstijl en sport/spel.  

  

Communicatie met 

ouders 

De oudermap is in te zien en te vinden in de hal : 

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 

 

 De communicatie naar de ouders van de kinderen gebeurt via de ouderportal 

Konnect.  

 Elk kwartaal verschijnt de Okidoki Nieuwsbrief. 
  

 

 


