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Gegevens van de locatie  
Kinderopvang De Voorzaan Haven 
Baltischestraat 25  
1506 NM Zaandam 
 
Telefoon:  06-50889789 
LRK-nummer:  154162681 
 
Opvangsoorten  
KDV 
 
Openingstijden  

Maandag 7.00 tot 18.30 uur 

Dinsdag 7.00 tot 18.30 uur 

Woensdag 7.00 tot 18.30 uur 

Donderdag 7.00 tot 18.30 uur 

Vrijdag  7.00 tot 18.30 uur 
 
IKC  
Bij Kinderopvang Voorzaan Haven vormen wij samen met OBS De Voorzaan een integraal 
kindcentrum (IKC). 
 
Beschrijving stamgroep  
Het kinderdagverblijf vindt plaats op een eigen stamgroep ‘De Paarse Zeemeeuw’. Deze ruimte is mooi 
ingericht voor kinderen van nul tot vier. Het maximaal aantal kinderen op de groep is zestien en wordt 
per dagdeel door maximaal drie pedagogisch medewerkers gedraaid.  
 
De locatie bevindt zich binnen in basisschool ‘De Voorzaan Haven’. Wij maken voornamelijk gebruik 
van ons eigen speelplein, maar er is ook een mogelijkheid om in de speeltuinvereniging te spelen die 
zich naast onze locatie bevindt.  
 
Open deuren-beleid  
Babino hanteert een open-deuren beleid. Dit beleid houdt in dat kinderen ervoor kunnen kiezen om 
op een andere groep te spelen. Kinderen vragen de pedagogisch medewerker altijd eerst om 
toestemming. De pedagogisch medewerkers kunnen de baby’s meenemen om op de andere groep te 
spelen. Het eten en drinken en specifieke groepsactiviteiten gebeuren altijd op de eigen stamgroep. 
 
Vier-ogenprincipe  
Bij Kinderopvang De Voorzaan Haven zijn bij voorkeur minimaal twee pedagogisch medewerkers 
aanwezig waardoor wij voldoen aan het vier-ogenprincipe. De voorschoolse opvang start ook om 
7.00 uur net als het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang sluit weer met het 
kinderdagverblijf de locatie af.  
 
Mocht het kindaantal zo laag zijn dat er slechts één pedagogisch medewerker op de groep hoeft te 
staan, dan zijn er afspraken gemaakt met school dat zij geregeld meekijken/-luisteren om aan het 
vier-ogenprincipe te voldoen. Zij kunnen op elk moment van de dag binnenlopen op de groep. 
Indien ook school niet aanwezig is wordt er ingebeld vanuit het hoofdkantoor. Er is dan een 
constante telefoonverbinding aanwezig waardoor een medewerker van het hoofdkantoor 
meeluistert met de groep.   
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De voorkeur gaat uit naar de aanwezigheid van een stagiair of vrijwilliger wanneer er een 
pedagogisch medewerker alleen op de groep staat. Daarnaast zit de locatie in het schoolgebouw van 
OBS De Voorzaan, waardoor er altijd in reguliere weken leraren in het pand aanwezig zijn. 
Regelmatig lopen zij bij de Kinderopvang naar binnen.  
 
Drie-uursregeling  
Voor een uitgebreide uitleg over de drie-uursregeling wordt verwezen naar het Pedagogisch 
werkplan Kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf van de Voorzaan Haven maakt gebruikt van de 
drie-uursregeling op de volgende momenten:  
 
Maandag 

7.00-7.30 7.30-8.30 8.30-13.00 13.00- 14.00 14.00-17.00 17.00-18.00 18.00-18.30 

De rode tijden zijn de tijden waarop afgeweken kan worden van de BKR. 
 
Dinsdag 
We maken geen gebruik van de drie-uursregeling. De vaste pedagogisch medewerker werkt de hele 
dag. Tijdens de pauze 13.15 tot 13.45 uur komt er een vaste medewerker van de BSO op de groep. 
 
Woensdag 
We maken geen gebruik van de drie-uursregeling. De vaste pedagogisch medewerkers wisselen 
elkaar af. 
 
Donderdag 

7.00-7.30 7.30-8.30 8.30-13.00 13.00- 14.00 14.00-17.00 17.00-18.00 18.00-18.30 

De rode tijden zijn de tijden waarop afgeweken kan worden van de BKR. 
 
Vrijdag 
We maken geen gebruik van de drie-uursregeling. De vaste pedagogisch medewerker werkt de hele 
dag. Tijdens de pauze 13.15 tot 13.45 uur komt er een vaste medewerker van de BSO op de groep. 
 
Dagindeling 
Baby’s houden zoveel mogelijk hun eigen ritme aan, dit gaat in overleg met de ouders. Zodra de 
kinderen wat ouder worden zullen ze steeds meer mee gaan draaien in het dagritme van het 
kinderdagverblijf.  
 
7.00-9.30u  Kinderen KDV worden gebracht. 
9.30u    We eten vers fruit en drinken thee of water. 
10.00u   Kinderen worden verschoond. 
10.15u   Activiteit / Vrije tijd / Buitenspelen. 
11.30u We eten volkorenbrood en drinken melk en/of water. De eerste boterham is   

belegd met een hartig product en de tweede boterham mag zoet belegd 
worden. 

12.15u   Kinderen worden verschoond. 
12.30u   We lezen een boekje. 
13.00u    Kinderen gaan slapen. 
Max. 15.00u  Kinderen worden wakker. 
15.00u   We eten een cracker en groenten en we drinken water of thee. 
16.00u   Activiteit / Vrije tijd / Buitenspelen. 
Vanaf 16.30u  Kinderen mogen opgehaald worden. 
17.00   We eten een droge soepstengel of cracker en drinken water. 
18.30u   Pedagogisch medewerkers gaan naar huis. 
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Achterwachtregeling  
Voor elke locatie is een achterwachtregeling opgesteld. Hoe dit geregeld is voor deze locatie is terug 
te vinden in het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. 
 
Structureel volgen van de ontwikkeling  
Elk kind wordt minimaal één keer per jaar geobserveerd. Aan de hand van de observaties worden er 
oudergesprekken ingepland met de mentor. Wanneer er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling 
worden de stappen uit het pedagogisch beleidsplan gevolgd. Doordat elk kind een mentor heeft, 
kunnen eventuele bijzonderheden sneller opgemerkt worden.  
 
Het kinderdagverblijf maakt gebruik van de observatielijst ‘Welbevinden in Situaties’ en van de 
instrumenten van de methode Peuterplein. De overdracht naar de basisschool en/of buitenschoolse 
opvang wordt overgedragen aan de hand van het ‘Zaans Overdrachtsformulier’ wat Gemeente 
Zaanstad hanteert.  
 


