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Locatie informatie 

 
 
Vestiging 

 
Piet Hein 
 

 
Met onderstaande uitleg willen wij je informeren over de gang van zaken op deze vestiging.  
 

1. Mappen 

Werkinstructies  Op de tablet is een link opgenomen naar kwaliteitrijk. Hier kun je alle 
werkinstructies en ook alle formulieren behorende bij de werkinstructies 
terugvinden. 

Rode Ipad / 
Calamiteiten 
 

Op de locatie in kantoor beneden is de rode iPad aanwezig, daarin zit:  

 ontruimingsplan en vluchtroute 

 personeelsgegevens  

 deze locatie informatie 
In de Konnect-app is de volgende informatie terug te vinden: 

 presentie van de kinderen  

 kindkaart, kindnoties, bijzonderheden i.v.m. bijv. Allergie 

 Vluchtroutes begane grond en 1e etage en hangen bij de brandslang 
 

Overdracht Via de Konnect-app (groepslogboek) schrijf je overdracht tussen de collega’s 
onderling (interne melding over bijvoorbeeld de bijzonderheden die je van 
ouders krijgt over de kinderen). Als je informatie met ouders wilt delen kan dit 
via een bericht of via het dagboek. Dagelijkse overdracht gebeurt via het 
dagboek (eten, slapen) in de Konnect-app en mondeling. 

2. Belangrijke informatie 

Voeding/ allergieën Let op: Allergieën en informatie hierover staan bij de kindnotities in de Konnect-
app. 

Medicijnen Wij geven op verzoek van ouders en als er via de medicijnverklaring 
toestemming gegeven is, medicatie of zelfzorgmiddelen aan kinderen. (zie 
10.25.15.02 werkinstructie handelwijze bij ziekte, medicijnverstrekking en 
medisch handelen). De in te vullen informatie van de medicijnverklaring kan 
digitaal worden doorgegeven doordat de ouders een bericht sturen via de app.  
 

 Medicijnen worden bewaard in de koelkast (indien nodig) of de medicijnbox.  

Zieke kinderen Als kinderen ziek worden op de opvang, zorg je ervoor dat een kind de zorg 
krijgt die het nodig heeft. Neem contact op met de ouder(s). Zie verder de 
werkinstructie handelwijze bij ziekte, medicijnverstrekking en medisch 
handelen. CORONA: volg de instructies van het RIVM, die via de mail 
gecommuniceerd zijn. 

3. Locatie specifieke regels/ afspraken 

Op de groep  De ramen en tuindeuren worden dagelijks geopend zodat we extra luchten.. 
Er wordt verse lucht aangevoerd via een hightech systeem. De warmte 
wordt ook automatisch gereguleerd. De temperatuur en Co2 wordt zichtbaar 
gemaakt op de displays in groepen en slaapruimtes. Geen aanpassingen 
aanbrengen. 

 Gebruik van eigen telefoon is niet toegestaan, zie ook gedragscode 

Ophalen van kinderen 
van de dependence 

 Minimaal 2 pm-ers van de oudste groepen halen de kinderen op bij de 
dependance, afhankelijk van BKR. 

In de hal/ speellokaal  Hangen de luiszakken voor de kinderen met hun namen erop vermeld. 

 Houd de hal netjes KDV/HDO) 

In de centrale keuken  EHBO koffer hangt in de centrale keuken  

 Alle gebruiksaanwijzingen liggen in de lade naast de voorraadruimte 

Bij het buiten spelen  Meteen de hekken controleren, ze moeten op slot zijn. 

 Bij buitenspelen op schoolplein: controleer vooraf dat de hekken dicht zijn. 
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Overig  Draag de KinderRijk kleding 

 Sleutelsbosjes: groep Rozemarijn: kluis ipads beneden, schuur en hek. 
Groep Lelie/Zonnebloem: schuur en hek. Groep Anjer: Kluis Ipads boven.  

4. Begin en einde van de dag 

Alarm Het alarm wordt als volgt in- en uitgeschakeld: 
Bij binnenkomst: toets je code in en daarna toets * in. 
Bij afsluiten       : toets je code in en daarna toets # in. 
Open bij binnenkomst ook direct de roze tussendeur in centrale hal. 
 
Sluit bij weggaan, als de school ook al gesloten is, dat zie je als alle 
lichten, behalve in het trappengat uit zijn, de centrale deur bij de 
hoofdingang op slot. 
 
 

Openingstijden 
schoolweken  

De vestiging opent als volgt: 
KDV 07.30 uur 
HDO 08.00 uur 
BSO 14.45 uur 

 en sluit om 
18.30 uur 
13.00 uur 
18.30 uur 
 

 

Start je dienst 
 

- Zorg dat de groepsruimte klaar is om kinderen en ouders te ontvangen: 
stoelen van de tafel, en materiaal klaarleggen. 

- Leg de tablet klaar op de groep (voor de aanwezigheid) en bekijk de 
activiteitenplanning van de dag. 

 

Diensten/ rooster De diensten zien er volgt uit:  
KDV diensten: 07.30-17.30 uur of 08.30-18.30 uur. 
BSO diensten:   
Schoolweken: Oud:14.00-17.30, 14.00-18.30. Jong: 14.30-17.30, 14.30-18.30  
Vakantieweken: 08.15-17.30 uur en 08.30-18.30 uur 

 Als je bent ingedeeld voor een dienst die gewijzigd is (eerder begonnen, langer 
doorgewerkt, eerder weg, langer pauze, etc.), pas je deze wijziging aan in de 
Kidsvision-app (mijnkidsvision.nl). 
 

Ophalen Ouders mogen hun kind tot  18.30 ophalen. 
 Indien het kind door iemand anders wordt opgehaald dan de eigen ouder of 

vaste volwassene, dan dient dit bekend te zien bij de groep. Als dit niet bekend 
is, wordt altijd de ouder gebeld.)  
Als het kind 15 minuten (of langer) na sluitingstijd wordt opgehaald dan wordt 
dit geregistreerd op het formulier registratie afwijkingen (zie 10.15.20.06 
werkinstructie na sluitingstijd halen van kinderen). Er blijven altijd minimaal 2 
pm-ers wachten  tot alle kinderen opgehaald zijn. 

Einde van de dag Aan het einde van de dag zorg je ervoor dat de groep opgeruimd wordt 
achtergelaten en dat de schoonmaker zijn werk kan doen: stoelen op tafel, en 
kleden van de grond. Let op de volgende zaken: 

 Alle kinderen afgemeld in de Konnect-app (of overgedragen aan andere 
groep) 

 Slaapkamers leeg 

 Alle ramen en deuren dicht 

 Buitenruimte(s) leeg en buitendeuren op slot, ook centrale ingang als de 
school al dicht is. 

 De kantoordeuren sluiten. 

 Tablet wegleggen in de kluis op de kantoren. 

 Vaatwasser uit  

 Lichten uit 

 Droger uit 
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Afsluiten De late dienst controleert of bovengenoemde taken voor het einde van de dag 
zijn gedaan. 
Afsluiten gebeurt met minimaal twee personen. 

5. Praktische zaken 

Bel/ deur openen Alle ouders en verzorgers die regelmatig komen hebben een code om zelf de 
deur te openen. Als er aangebeld wordt is dat in de regel een vreemde en moet 
je controleren (naar de deur lopen) wie je binnen laat. 
Het rooster voor het openen van de deur is als volgt:  
 
 

EHBO doos De EHBO doos kan je vinden: In de centrale keuken  
 

 Pleisters en veelgebruikte EHBO artikelen kan je vinden: in de groepen in de 
ehbo doosjes  
 

 De gifwijzer ligt op de oranje EHBO kisten in centrale keuken beneden en 
kantoor boven 
 

E-mail en post De afspraken zijn: worden behandeld door de Lm en de MA. 
Brievenbus wordt geleegd door de LM en de MA 
 

Klussen Reparaties en andere onvolkomenheden aan het gebouw worden doorgegeven 
via een e-mail aan facilitaire zaken (servicedesk@kinderrijk.nl).  

Roken Het is verboden te roken binnen de vestiging en op de buitenspeelplaats. Er 
wordt alleen gerookt buiten de nabije omgeving van de vestiging en alleen in de 
pauze. 

Telefoon Als je de telefoon opneemt vermeld dan goedemorgen/ -middag, KinderRijk 
(naam vestiging en je eigen naam). 

  

  

  

Vakantie/ vrije dag Aanvragen hiervoor, doe je via de Kidsvision-app (mijnkidsvision.nl) 
 

Voorraad/ waar ligt wat In de keukenkastjes op de groep liggen voedingswaren zoals crackers e.d. Als 
dit op is vind je de grote voorraad in de voorraadruimtes aan de centrale leuken 
beneden en naast het kantoor boven.  
 

Vuilnis  De volgende afspraken gelden voor de container:  
De papiercontainer moet dinsdagochtend door vroege dienst naast de 
vuilcontainer buitengezet worden en door de late dienst dinsdagmiddag weer 
teruggezet worden. 
 

Was De afspraken over de was zijn als volgt: 
 

 De gastvrouw doet de was. De pm-ers zorgen ervoor dat de was in het washok 
ligt. 
 

 
 
 

Deze locatie informatie is tot stand gekomen op 
        
      22-03-2020 

 
 
  

Deze locatie informatie is gecontroleerd op juistheid op 
       
 

mailto:servicedesk@kinderrijk.nl
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       22 -03-2020 

 

      
 
    08   -    10          -    2020            

 

      
 
       -              -               (datum: dd-mm-jjjj) 

 

      
 
       -              -               (datum: dd-mm-jjjj) 

 
 
 


