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Algemene 
gegevens 

Okidoki locatie Waalcampus kinderopvang. 
Dijckerwaal 20 
2691 PK ‘s-Gravenzande 
Telefoon: 0174-413776 
LRK-nummer: kinderopvang : 322735646 
LRK-nummer: buitenschoolseopvang: 987384855  

  

Openingstijden Kinderdagopvang 0-4 jaar 7:30 tot 18:30 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
7:30 tot 18:00 op woensdag 

Verlengde dag  en (voor en 
na onderwijstijd) 
en vakantieopvang 

7:30 tot 18:30 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
7:30 tot 18:00 op woensdag 

  

Gesubsidieerde peuteropvang : één dag van 8:30 tot 14:30. Afname is mogelijk van maandag 
tot en met vrijdag indien er plaats is in de groep.  
We bieden op deze locatie geen VVE aan. 
Peuteropvang is gedurende 12 weken gesloten in de reguliere onderwijsvakanties.  
 
Waalcampus is 52 weken in het jaar geopend voor opvang, in het weekend en op feestdagen 
zijn we gesloten. 
 

 
  

Leidinggevende 
locatie  
 

Naam Astrid Vreugdenhil en vanuit Okidoki Sarine de Winter 
Telefoon 0174-413776 
E-mail waalcampus@wsko.eu of swinter@okidoki-kdv.nl 
Werkdagen  Maandag, dinsdag, woensdag om de week, donderdag en vrijdag 

  

Medewerkers 
locatie 

Er wordt gewerkt met 21 teamleden. De directeur is vier tot 5 dagen van de week aanwezig. Er 
zijn geen vrijwilligers vast op deze locatie. 
 
Tijdens ziekte en verlof van vaste teamleden kunnen invalkrachten worden ingezet. 

  

Groepsgrootte en  
–samenstelling  

Er worden op deze locatie 28 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
Waal 1 bestaat uit twee ruimtes waar kinderen spelen en ontwikkelen. Voor elk kind is er een 
vaste basisruimte waar een kind eet, drinkt en slaapt. De andere ruimte is de tweede 
stamgroep. Gedurende de dag spelen de kinderen in beide ruimtes en worden ook in beide 
ruimtes activiteiten aangeboden.  
Voor en na onderwijstijd worden maximaal 30 kinderen opgevangen, verdeeld over 3 
tafelgroepen.  
Na onderwijstijd eten en drinken de 3 jarige bij hun Waal daarna gaan ze met de andere 
kinderen van de verlengde dag activiteiten doen.  

  

Pauzetijden De pauzes van de pedagogisch medewerkers van Waal 2, 3 en 4 worden genomen tussen 
11:30 en 13:00. Afhankelijk van het leidster-kind-ratio zijn er pedagogisch medewerkers 
aanwezig op de groep. 
Bij de verlengde dag tussen 14:30 en 18:30 is er geen sprake van pauzes voor teamleden. 
Bij de vakantieopvang worden de pauzes genomen tussen 11:30 en 13:00. Voor Waal 1              
houden pedagogisch medewerkers pauze tussen 12:30 en 15:00 uur. 

  

Op Bevrijdingsdag is de locatie eens in de 5 jaar gesloten. Op Goede Vrijdag is de locatie 
geopend. De dag na Hemelvaart is de locatie geopend. 
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Achterwacht De onderwijsteamleden van  Waalcampus zijn de achterwacht in de 43 weken dat onderwijs 
open is, tussen 8:00 en 17:00. Daarvoor en daarna is de locatie Boelhouwer achterwacht. 
In de onderwijsvakantie is de locatie Dresdenweg ook achterwacht in geval van nood. 
Veelal zullen er meerdere teamleden van Waalcampus aanwezig zijn tijdens de vakantie. 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er in ieder geval één teamlid van Waal 1 en één 
teamlid voor de kinderen die verlengde dag afnemen aanwezig tussen 7:30 en 18:30, daardoor 
zijn er altijd 2 teamleden bij start en afsluiting van de dag aanwezig. Op woensdag geldt dit tot 
18.00 uur.  

  

Drie-uursregeling In de vakantieopvang en de opvang van de kinderen van 0 tot 4 wordt de drie-uursregeling als 
volgt ingezet.  

Bij werken met 2 teamleden : 

            7:30u-17:00 werktijden teamlid 1 
            9:00u-18:30 werktijden teamlid 2 
 
Tussen 8:00u en 9:00u wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m kinderen die voor 9:00 worden 
gebracht. 
Tussen 13:00 en 14:00 i.v.m. de pauzes van de teamleden. 
Tussen 17:00-18:00 wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m. kinderen die na 17:00 worden 
opgehaald. 
Op de tijden die hierbuiten vallen wijken we niet af. 

Bij werken met 3 of meer teamleden: 

7:30-17:00 werktijden teamlid 1 
8:00-17:30 werktijden teamlid 2 
9:00-18:30 werktijden teamlid 3 

 
Tussen 8:00 en 8:30 wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m kinderen die voor 8:30 worden 
gebracht. 
Tussen 12:30 en 15:00 i.v.m. de pauzes van de medewerkers. 
Tussen 17:30-18:00 wijken we mogelijk af van de BKR i.v.m. kinderen die na 17:30 worden 
opgehaald. 

Ouders geven van te voren aan of hun kind gehaald wordt om 17:00 of om 18:30, aan de hand 
hiervan worden werktijden van de teamleden dus indien nodig aangepast. 

  

Brengen en halen In verband met het creëren van rust op de groepen en het aanbieden van activiteiten hanteren 
we de volgende breng- en haaltijden.  
(Halve) dagopvang (Waal 1) : Brengen voor 09:00 of om 12:30. 
Halen voor 13:00 óf vanaf 16:30. In overleg kan worden afgeweken van deze tijden.  
Voor baby’s van 0-1 jaar gelden geen breng- en haaltijden. 
Peuteropvang in Waal 1: brengen om 8:30 en ophalen om 14:30 

  

Gebruiksruimten: 
binnen 

De kinderen in de leeftijd 0 t/m 3 jaar worden opgevangen in Waal 1. Waal 1 is ingericht voor                   
deze leeftijd. Voor de jongste kinderen is er een box en een hangwieg. Voor de oudere                
kinderen zijn er hoeken met een keukentje, auto’s, bouwmateriaal ect. De kinderen van 3 jaar               
waarbij de ontwikkeling aansluit bij Waal 2, kunnen vanaf 3 jaar doorstromen naar de volgende               
Waal. In Waal 2 maken zij gebruik van het onbewoonde eiland, dit is een ruimte waar                
speelmaterialen en tafeltje en een rustplek voor 3 jarige aanwezig is. De 3 jarige kinderen in                
Waal 2 doen ook activiteiten in de grote ruimte van Waal 2. 
Opvang voor en na onderwijstijd (tussen 14.30 en 18.30) vindt plaats in de ontmoetingsplaats              
midden in het gebouw bij de keuken. Kinderen kunnen ook gebruik maken van de binnenplaats               
en hun eigen Waal. 

  

Gebruiksruimten: 
buiten 

Voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar is er een aparte afgesloten speelruimte buiten. Hier is een                  
babystuk en een zandbak. Daarnaast is er allerlei buitenspeelgoed, zoals fietsjes, schepjes            
ect. De kinderen in de leeftijd van 3 tot 13 jaar spelen op de buitenplaats.  
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Huisregels Kinderen lopen binnen op sokken of pantoffels. De start van alle kinderen samen is om 9:00 
uur en wordt aangegeven d.m.v. muziek. 
Ouders van Waal 1 ( 0 t/m 3 jaar ) en de 3 jarige kinderen in Waal 2 brengen hun kind in de 
Waal. Kinderen worden begroet door een teamlid en er vindt een korte overdracht plaats, 
alvorens het kind afscheid neemt van de ouder. Voor de kinderen van Waal 1 wordt het 
drinken, de tussendoortjes en de broodmaaltijd verzorgd Waalcampus. Voor de 3-jarigen in 
Waal 2 wordt de broodmaaltijd verzorgd door Waalcampus en het tussendoortje nemen de 
3-jarigen zelf mee. 

  

Invulling 
vierogenprincipe 

Waal 1 grenst aan de centrale verkeersruimte van Waalcampus, hierdoor kunnen andere 
gebruikers van het gebouw binnen kijken/lopen in Waal 1. 
Tussen de beiden ruimtes in Waal 1 is een glazen wand zodat teamleden elkaar kunnen zien. 
Na onderwijstijd zijn er op de verlengde dag ook altijd 1 of 2 teamleden aanwezig tot 18:30. 
Daarnaast kunnen er momenten zijn dat ouders de 4 ogen/oren zijn binnen Waalcampus. 
In de vakantie zijn er altijd 2 teamleden op Waalcampus aanwezig zijn tussen 7:30 en 18:30.  

  

Dagindeling  Voor Waal 1: 
De kinderen komen tussen 7:30 en 9:00 binnen en spelen tot ongeveer 9:00 met elkaar. 
Daarna wordt er gegeten en gedronken met de kinderen. Hierna wordt er een activiteit gedaan 
of spelen de kinderen vrij, tot en met de lunch. Na de lunch gaan de meeste kinderen rusten en 
hierna wordt er met de kinderen weer iets gegeten en gedronken. 
Daarna vindt er weer en activiteit plaats. Aan het eind van de dag mogen de kinderen vrij 
spelen tot ze worden opgehaald. Activiteiten kunnen zowel binnen als buiten plaats vinden. 
 
Voor de opvang buiten onderwijstijd:  
Voor onderwijstijd: Gaan de kinderen naar de ontmoetingsplaats en spelen vrij tot ze naar hun 
Waal gaan. Na onderwijstijd krijgen de kinderen activiteiten aangeboden, daarnaast kunnen ze 
vrij spelen, zowel binnen als buiten.  

  

Uitstapjes Vanuit Waal 1 gaan de kinderen soms naar een speeltuin in de buurt. Er zullen geen grote 
uitstapjes plaatsvinden vanuit Waal 1. 
Tijdens de verlengde dag en de vakantieopvang gaan kinderen soms op stap met de 
teamleden. 

  

EHBO Op Waalcampus werken teamleden die in het bezit zijn van een certificaat (Kinder)EHBO van 
het Oranje Kruis. In het ontruimingsplan zijn de namen van de medewerkers vermeld. 

  

BHV In Waalcampus werken teamleden die in het bezit zijn van een certificaat BHV. In het 
ontruimingsplan worden de namen van teamleden vermeld. 

  

Samenwerking  Waalcampus is een plek waar onderwijs en opvang als een logisch geheel samenwerken 
vanuit één visie en één plan. Kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar worden in een doorgaande 
lijn gevolgd. Er vindt dagelijks overleg plaats. 
Onderwijs en opvang lopen naast en door elkaar. De 3 jarige sluiten met regelmaat aan voor 
activiteiten in Waal 2.  

  

Communicatie 
met ouders 

● Er zijn verschillende manieren van communicatie : 
● De oudermap  

Hierin bevinden zich o.a.: 
Locatiebeschrijving 
Pedagogisch beleid 
Beleidsplan Veiligheid en gezondheid 
Laatste GGD-rapport 
Gegevens en verslagen oudercommissie Okidoki/Waalcampus 
Klachtenregeling 

Elke maand is er een nieuwsbrief 
Foto ’s en losse informatie wordt via Konnect aan ouders verstuurd. 
Waalcampus heeft overleg met de ouders van de Waalcampusraad en de oudervereniging. 

  


