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Locatiebeschrijving Dagopvang en Peuteropvang                 

de Hoogvlieger  

 
 
 

Algemene gegevens De Hoogvlieger  

Hoogwerf 9A                                                                                                                     

Naaldwijk                                                                                                                                     

tel.nr.  0682066666 

LRK- nummer: 159199220 (Dagopvang en Peuteropvang) 

  

  

Opvangmogelijkheden (Gesubsidieerde ) 

Peuteropvang  

2-4 jaar 

08.15 -12.15 uur   

Alleen tijdens schoolweken, op maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag. Op dit moment hebben we alleen een ochtendgroep. 

Toelichting: Uitbreiding van opvangtijden is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 

Dagopvang                  07.30 – 18.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag 

0-4 jaar                      52 weken geopend, gesloten op alle feestdagen. 

Toelichting: Uitbreiding van opvangtijden is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 

 

  

Leidinggevende 

locatie  

 

Naam Yvette Korporaal 

Telefoon 06-82066666 

E-mail ykorporaal@okidoki-kdv.nl 

Werkdagen  Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 
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Medewerkers locatie 

 

 

 De leidinggevende is minimaal 1 keer per week aanwezig op de locatie.  

 De vaste pedagogisch medewerkers werken op vaste dagen en in eigen 

stamgroepen. 

 Ter vervanging van ziekte en verlof is een vaste groep flex-medewerkers 

beschikbaar. 

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

hoogvlieger  is een erkend SBB Leerbedrijf. 

 Er werkt ook een groepshulp op de locatie.  
  

Groepsgrootte,  

–samenstelling  

en VVE 

Bij de Hoogvlieger kunnen in de peuteropvanggroep maximaal 16 kinderen opgevangen 

worden in de leeftijd van 24 tot rondom 48 maanden, ofwel tot de overstap naar de 

basisschool.   

Groepsgrootte en groepssamenstelling van maximaal 1 stamgroep: 16 kinderen per dag. 

(Gesubsidieeerde) peuteropvanggroep, open in de 40 schoolweken. 

Naam van de groep: De Vliegertjes.                                                                           

Voorschoolse Educatie (VE) wordt geboden in  peutergroep de Vliegertjes.  

Bij de Hoogvlieger kunnen in de dagopvanggroep maximaal 12 kinderen opgevangen 

worden in de leeftijd van 0-4 jaar. 

  

Pauzetijden Binnen de openingstijden is een pauze bij de peuteropvang niet van toepassing. 

Bij de dagopvang worden de pauzes genomen tussen 13.00-15.00 uur, zie drie-

uursregeling hieronder. Afhankelijk van de kind –leidster ratio zijn er dan 1 of meerdere 

pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep en eventueel een stagiaire of 

groepshulp. 

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 peuteropvang wordt niet afgeweken  

 Bij de 0-4 groep hangt het af vanhet werken met 1 of meerdere, medewerkers 

per dag. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen. 

 

Bij het werken met 2 medewerkers:  

7.30 u-17.00u werktijden medewerker 1 

8.30 u-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. 
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Tussen 13.00u en 15.00u wijken we af van de BKR i.v.m. pauzes van de medewerkers. 

Tussen 17.00u en 17.30u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m. kinderen die na 17.00 u 

worden opgehaald. Op de tijden die hierbuiten vallen wijken we niet af. 

 

De NSO voegt samen met het KDV vanaf 17.00u indien het kindaantal dit toelaat. 

 

Bij het 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 

Voor bovenstaande geldt: bij een openingstijd van minimaal 10 uur, mogen we wettelijk 

maximaal 3 uur per dag afwijken. 
  

Brengen en halen Peuteropvang: de haal en brengtijden zijn conform openingstijden. 

Voor het kinderdagverblijf vinden wij het fijn als de kinderen voor 9.00 uur worden 

gebracht en worden opgehaald vanaf 16.30 uur. Uiteraard kan er in overleg worden 

afgeweken van deze tijden. Voor baby’s hebben wij geen vaste breng- en haaltijden. 

  

Gebruiksruimten: 

binnen 

Peuteropvang: eigen groepsruimte, ingericht met keukenblokje, verschoonplek, 

themahoeken en hoge en lage tafel. Er zijn open kasten waaruit de kinderen het 

spelmateriaal zelf mogen pakken. 

Dagopvang:eigen groepsruimte, ingericht met keukenblokje, verschoonplek, hoge box, 

hoge en lage tafel, themahoeken en een slaapkamer. 

  

Gebruiksruimten: 

buiten 

Peuter-kleuter buitenplein  

Er staan voor de leeftijd geschikte speeltoestellen. 

Een gedeelte van het grote speelplein is ingericht tbv de peuteropvang. Er is een 

gedeelte gras, een zandbak, buitenkeuken, waterkraan, en speeltoestel. Er zijn 

schaduwdoeken ter bescherming van de zon. 

Er is voor de allerkleinsten een buitenruimte die afgesloten kan worden aangrenzend aan 

het lokaal.  
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Thema 

 

 

 

 

 

Op deze locatie wordt gewerkt met het VE programma Uk en Puk en wordt extra aandacht 

besteed aan een gezonde leefstijl en sport en spel.  

Samenwerking basisschool 

Medewerkers Okidoki en medewerkers onderbouw van de school werken samen aan een 

programma met als doel een soepele overgang tussen voorschoolse en basis onderwijs. 

Vanuit de groepen heerst gastvrijheid om bij elkaar binnen te komen en deel te nemen 

aan elkaars activiteiten.  Feesten worden georganiseerd in gezamenlijk overleg. De 

school werkt met volggroepen ipv met vaste groepen. Kinderen werken op niveau aan de 

verschillende vakken.  

Huisregels Kinderen komen binnen  via de hoofdingang van de school of via de eigen ingang van het 

lokaal. 

Er wordt veel buiten gespeeld, dus passende kleding is wenselijk. 

Tbv rust en veiligheid is de regel dat in de groepsruimtes niet wordt gerend door de 

kinderen. Daartoe zijn de speelpleinen en het speellokaal van de school ruimschoots te 

gebruiken. 

De jongste kinderen mogen niet slapen met koordjes en/of knoopjes aan hun kleding. 

  

Invulling 

vierogenprincipe 

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. 

De school is 5 dagen aanwezig en kan naar binnen kijken en naar binnen lopen.  

Vanuit het schoollokaal en buiten kijk je direct het peuterlokaal in.  Er is ook een 

tussendeur tussen het klaslokaal en peuterlokaal. Er wordt in beide ruimtes gespeeld 

door de kinderen. De verschoon- en toiletruimte met natte hoek is in de groepsruimte, 

zodat hierop voldoende zicht is. Vanuit peuterlokaal is een deur naar de dagopvang en 

vanuit het schoollokaal ook. 

  

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 door het 
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dorp, naar een supermarkt of een park in de buurt. Dit altijd met in acht neming van de 

leidster-kind ratio. 

 

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 in het beleidsplan veiligheid staan de namen van medewerkers 

vermeld. 

  

Samenwerking met 

de kleutergroepen 

Er is een intensieve samenwerking met de kleutergroepen. Het thema van Uk en Puk 

loopt door in de kleutergroep met Sil op school. Warme overdracht van peuter naar 

kleuter. 

  

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 ouderportal ‘Konnect’. 

  Er is een oudermap waarin algemene informatie voor ouders is verzameld. Deze staat 

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 
  

 

 


