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Locatiebeschrijving peuteropvang Montessori 
 
 

Algemene 

gegevens 

Okidoki locatie Peuteropvang Montessori 

Julianaweg 59 A 

2691 GC ’s-Gravenzande 

(0174) 41 422902 

LRK-nummer: 290919563  

 
  

Openingstijden Peuteropvang  08.30 – 14.00 uur, maandag t/m vrijdag 
  

Gesubsidieerde 

Peuteropvang  

08.30 – 14.00 uur, maandag t/m vrijdag 

 

De peuteropvang is  geopend gedurende alle schoolweken (40 weken per jaar) en is 

gesloten in het weekend en op feestdagen en in alle schoolvakanties.  

Ook op Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart zijn we gesloten 

Op Bevrijdingsdag is de locatie eens in de 5 jaar gesloten. 

 
  

Leidinggevende 

locatie  

 

Naam Sarine de Winter 

Telefoon 0174-441510 

E-mail  swinter@okidoki-kdv.nl 

Werkdagen  Maandag, woensdag en donderdag 
  

Medewerkers 

locatie 

 Een leidinggevende is meerdere dagdelen per week aanwezig op locatie  

 Er wordt gewerkt met een vast team. Bestaande uit een leerkracht en een 

pedagogisch medewerker. 

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

beschikbaar. 

 Er werkt geen vrijwilliger op deze locatie.  

 

Groepsgrootte en  

–samenstelling  

Bij de locatie Montessori kunnen dagelijks maximaal 5 peuters opgevangen worden in de 

leeftijd van 3 jaar.  

 

Peuteropvang ; 

Groepsgrootte en groepssamenstelling 

 De Montessori peuters hebben een eigen ruimte (stamgroep) op de 

kleutergroep. Op de groep zijn ook kleuters aanwezig (4 tot en met 6 jaar). Er 

wordt veel samen gewerkt en de dagindeling is voor alle kinderen hetzelfde. Er 

worden gezamenlijke activiteiten gedaan met de peuters en de kleuters. 
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Pauzetijden Pm-esr hebben geen pauze tijdens de peuterspeelzaal 

Drie-uursregeling Bij de peuteropvang wordt niet afgeweken 
  

Brengen en halen De breng- en haaltijden zijn conform openingstijden. 
  

Gebruiksruimten: 

binnen 

De ouders brengen hun kind bij de deur van het lokaal. In het gebouw heeft de 

Montesorri opvang een eigen ruimte, welke vanaf 14.30 als BSO lokaal wordt gebruikt.  

Het lokaal is ingericht met hoeken, dit geeft rust en overzicht en de kinderen spelen in 

kleinere groepjes.  
  

Gebruiksruimten: 

buiten 

De Montesorri opvang heeft een eigen buitenruimte. 

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  

• Natuurschommel 

• Buitenhuisje 

• Wilgenhut  

• Voldoende ruimte om te fietsen en gebruik te maken van het overige 

spelmateriaal, zoals stelten, hoepels, autobanden enz.  

Al deze mogelijkheden bieden de kinderen kans om hun sociale, motorische en creatieve 

vaardigheden verder te ontwikkelen 
  

Huisregels Er is een eigen ingang voor de Montessori kinderen. Zij komen aan de zijkant van het 

gebouw door een hek op de speelplaats en lopen dan naar de deur van hun lokaal. 

Kinderen en volwassenen dragen in het lokaal pantoffels. 

Kinderen spelen of aan de tafels of op de grond op een kleedje. 

Er wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van maria Montessori. 

Het is de bedoeling dat peuters op de Montessori blijven als zij 4 jaar worden. 

 
  

Achterwacht Wanneer er op locatie slechts 1 medewerker aanwezig is, dan is een volwassenen 

telefonisch bereikbaar die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn. Voor deze locatie is dat: 

Iemand van het KDV KW straat  telefoon : 0147 820371 of Sarine de Winter, 

telefoonnummer: 06- 28865838, of haar vervanger van de dag (naam en telefoonnummer 

is bekend bij de medewerkers). 

Vierogen principe  Uitgangsprincipe is dat er altijd 2 volwassenen op de groep staan. Bij de opstart zal dit 

nog niet alle dagen zijn, er zal dan  1 medewerker op de groep werken. Er is dan een 

volwassenen in het pand die regelmatig het lokaal binnen loopt. Tijdens breng en 

haaltijden zijn de ouders de 4 ogen. 

Uitstapjes Er zullen met regelmaat kleine uitstapjes zijn direct in de omgeving van het gebouw.  

EHBO Op de locatie is een  medewerker die in het bezit is van een certificaat (Kinder)EHBO 

van het Oranje Kruis.  

BHV Op dit moment is er niet altijd een BHV-er aanwezig in het pand. Wel in het pand 

grenzend aan de Montessori, daar kan direct een beroep op worden gedaan. 
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Communicatie met 

ouders 

 Er vindt een dagelijkse mondelinge overdracht plaats tussen de ouder en de  

medewerker. 

 De schriftelijke overdracht gaat via het digitale systeem ‘Konnect’. 

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

inzage. 

Hierin bevinden zich o.a.: 

• Locatiebeschrijving 

• Pedagogisch beleid 

• Beleidsplan Veiligheid en gezondheid 

• Laatste GGD-rapport 

• Gegevens en verslagen oudercommissie 

• Klachtenregeling 

• Inzet pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker 

 Elk kwartaal verschijnt de Okidoki Nieuwsbrief. 

Samenwerking.  De Montessori is een samenwerking tussen het openbaar onderwijs en Okidoki. Er vindt 

veel overleg plaats om Montessori in alle facetten op de juiste manier neer te zetten. 
  

 


