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Locatiebeschrijving de Waterjutters 

Lange Wateringkade 50 2295 RP  Kwintsheul  
 
 

Algemene 

gegevens 

Okidoki buitenlocatie de Waterjutters 

Lange Wateringkade 50 

2295 RP  Kwintsheul            

Tel. 06 82047515 

LRK nummer Buitenschoolse Opvang: 231 758 406 
  

Openingstijden Naschoolse opvang 

(NSO) 

15.00 – 18.00 uur op maandag-, dinsdag-, en donderdag. 

 

Vakantieopvang 07.30 – 18.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag. 
 

Op woensdag en vrijdag is NSO mogelijk op locatie leeuwerik 9 óf Leeuwerik 78-80. 

Op woensdag en vrijdag is de VAK opvang mogelijk op locatie leeuwerik 9. 

De BSO is 52 weken per jaar geopend maar is gesloten op alle feestdagen. 
  

Leidinggevende 

locatie  

 

Naam Jose Prins 

Telefoon (0174) 615151 

E-mail jprins@okidoki-kdv.nl  

Werkdagen  Dinsdag, woensdag en donderdag 
  

Medewerkers 

locatie 

BSO heeft een eigen team vaste pedagogisch medewerkers. 

Tijdens ziekte en verlof van vaste pedagogisch medewerkers kunnen invalkrachten worden 

ingezet. 

De achterwacht is als volgt geregeld: 

- BSO Leeuwerik 9 

Locatie de Waterjutters is wel/niet een  door Samenwerking Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven Erkend Leerbedrijf. Er kunnen wel/geen stagiaires op de groep aanwezig 

zijn. Zij zijn altijd boventallig.  

Er werkt wel/geen vrijwilliger op deze locatie. 
  

Groepsgrootte en  

–samenstelling  

BSO de Waterjutters is gevestigd in een buitengebied aan de Lange Wateringkade 50, 

grenzend aan een meertje. 

Deze groep is bestemd voor kinderen vanaf groep 4 van de basisschool die in het bezit zijn 

van minimaal één zwemdiploma. Kinderen kiezen bewust voor deze locatie wanneer buiten in 

de natuur spelen en ontdekken is wat ze graag doen. 

Deze locatie heeft één basisgroep waar dagelijks maximaal 24 kinderen worden 

opgevangen.  
   

Pauzetijden In schoolweken vallen de pauzes buiten de opvangtijden. In de vakanties wordt er pauze 

genomen tussen 12.00 - 14.30 uur. Afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen blijven er 

minimaal 1, 2 of 3 pedagogisch medewerkers op de locatie. 

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

mailto:jprins@okidoki-kdv.nl


Okidoki Kinderopvang 

Locatie de Waterjutters 

2 
Versie 11-2022 

bereikbaar die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn. 

Voor deze locatie is/zijn dat:  

Collega’s nabij gelegen locatie Leeuwerik 9 en Leeuwerik 78-80 

Bij afwezigheid van deze collega’s Leidinggevende Jose Prins (0174-615151) 

Bij afwezigheid Leidinggevende Jose Prins: 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: 

 

Bij de voorschools opvang wordt niet afgeweken van de BKR. 

Bij de na schoolseopvang buiten de vakanties om wordt er tussen 17:30 uur en 18:00 uur 

mogelijk afgeweken van de BKR.  

 

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

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 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. 

Op de tijden die hierbuiten vallen wijken we niet af. 
  

Brengen en halen De kinderen worden door medewerkers uit school gehaald. 

De breng- en haaltijden zijn vrij voor de ouders. In de vakanties wordt er middels het 

programmaboekje aangegeven of kinderen op een bepaalde tijd aanwezig dienen te zijn of 

om een bepaalde tijd weer terug zijn op de locatie. 

  

Gebruiksruimten: 

binnen 

Deze locatie beschikt over: 

 BSO-groepsruimte  

 Keuken geschikt voor kookactiviteiten 

In de groepsruimte staan tafels en stoelen voor het doen van activiteiten/spelletjes en de 

ruimte is tevens bruikbaar voor sport en spel.  

 
  

Gebruiksruimten: 

Buitenruimte 

De buitenspeelplaats is omheind en afgesloten met een hek. Aanwezig zijn: 

 Buitenruimte, grasveld 

 Terras  

 Meer tbv wateractiviteiten 

 Vuurkuil 

 Moestuin 
  

Huisregels Op locatie aanwezig. 

EHBO Op elke locatie werken medewerkers die in het bezit zijn van een certificaat 

(Kinder)EHBO. In ons beleidsplan Veiligheid en Gezondheid zijn de namen van de 

medewerkers vermeld. 
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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 op de plank in de entree. 

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 

 

Alle informatie, brieven e.d. ontvangen ouders via Konnect 

Elk kwartaal verschijnt een nieuwsbrief van Okidoki, ook deze wordt via Konnect    

verspreid. 

 


