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Locatiebeschrijving Peuteropvang Harry Hoekstraat 

 

Algemene gegevens Locatie Harry Hoekstraat  

Harry Hoekstraat 2 

2291 SN Wateringen 

Tel. nummer 06-82094888 

LRK nummer: 264862247 

Openingstijden 

Peuteropvang 

En gesubsidieerde 

peuteropvang (VE)                8.30 – 12.30 uur Ma, di, do en vrij 

 

Deze groep is de 40 schoolweken van het jaar geopend. Op Bevrijdingsdag is de locatie 

eens in de 5 jaar gesloten. Op Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart is de 

peuteropvang gesloten.  

Leidinggevende 

locatie  

 

Naam Susan Zwinkels 

Telefoon 06-17 10 19 68 

E-mail szwinkels@okidoki-kdv.nl  

Werkdagen  Maandag, dinsdag en vrijdag 

Medewerkers 

locatie 

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

 De vaste pedagogisch medewerkers werken op vaste dagen en in eigen 

stamgroep. 

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

beschikbaar. 

 Leerlingen die stage lopen zijn boventallig aanwezig op de groepen.  

 Okidoki is een erkend SBB leerbedrijf. 

 Op dinsdag en vrijdag is er een groepshulp aanwezig. 

 Er werken geen vrijwilligers op de locatie. 

Groepsgrootte en  

groep samenstelling  

Op de locatie kunnen maximaal 12 kinderen worden opgevangen 

 

Groepsgrootte en groepssamenstelling 

Er is 1 groep voor kinderen van 2 tot 4 jaar met maximaal 12 kinderen. Afhankelijk van 

de groepssamenstelling zijn er 1 of medewerkers op de groep aanwezig.  

 

(Gesubsidieerde) Peuteropvang groep: 

De lieveheersbeestjes(2 tot 4 jaar); max 12 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers 

 

VE groepen 

De lieveheersbeestjes is een VE groep.  

Op de lieveheersbeestjes wordt aan kinderen met een VE verklaring 16 uur per week 

VE aangeboden, zodat zij in 1,5 jaar tijd 960 uur aangeboden krijgen. 
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M.i.v. november 2022 is op deze locatie  een  zgn. “POM-groep” gerealiseerd. POM 

staat voor Peuteropvang Op Maat. De POM-groep is een peutergroep van maximaal 12 

kindplaatsen, waarvan 4 plaatsen bezet worden door kinderen met een bijzondere 

zorgbehoefte. De groep draait 4 ochtenden per week van 8.00 – 12.00 uur / 8.30 – 

12.30 uur. Naast een reguliere pm werkt in die POM-groep ook een medewerker van 

jeugdhulporganisatie Middin. 

Pauzetijden Er wordt geen pauze gehouden tussen 8.30 en 12.30.  

Achterwacht De locatie Pieter van der Plas is achterwacht. Zij zijn altijd met minimaal 2 medewerkers 

aanwezig. Zij zijn op de hoogte en kunnen binnen 10 min aanwezig zijn op de locatie. 

Drie-uursregeling NVT 

Brengen en halen Peuteropvang: conform openingstijden. 

Gebruiksruimten: 

binnen 

In de groep zijn er verschillende themahoeken ingericht tbv rust, overzicht en 

stimulering van de ontwikkeling.  
  

Gebruiksruimten: 

buiten 

Er is een eigen buitenruimte die alleen door de peuteropvang te gebruiken is. Na 

opvangtijd maakt de BSO er gebruik van.  
  

Huisregels  
  

Vierogen principe 

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 medewerkers zijn met 2 medewerkers aanwezig. Daarnaast is de Hofvilla aanwezig 

met 3 keer groep 7. 

 

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. 

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 

Basisscholen. 

 Alle basisscholen in Wateringen maar voornamelijk basisschool Hofvilla en Pieter 

van der Plas 

Het aansluiten van de zones van naaste ontwikkeling aan de basisvaardigheden 

groep 1. 

Het overdragen van kinderen zowel mondeling als schriftelijk. 

Indien mogelijk worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd.  
  

Communicatie met 

ouders 

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

pedagogisch medewerker. 
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 Ouders maken gebruik van een ouderportaal Konnect. Hierin kunnen zij digitaal een 

dagboekje invullen, hun kind afmelden, aanvragen doen, info delen en foto’s 

bekijken. 

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

hal bij binnenkomst. 

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 via  Konnect 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. 

 


