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Info over kindcentrum De Wieken 
Startjaar van het centrum:  in 2005 is de bso-groep van start gegaan, in 2008 heeft KomKids de locatie 
     uitgebreid door de reeds bestaande peutergroep over te nemen. 
Adres:     Westfrankelandsestraat 152 
Postcode/Plaats:   3117 AZ Schiedam 
Telefoonnummer:  06 - 22773859 
Website:    www.komkids.nl/wieken 
E-mail:     kindcentrumdewieken@komkids.nl 
Locatiemanager:   Desiree Salman, telefoonnummer: 010-4267051 
Locatiespecialist:      Annewil Manni 
 

Vormen van opvang:    
KC De Wieken is op werkdagen geopend van 7:00-19:00 en biedt: 
- Verkorte Kinderopvang met VVE (VKV) 
   Inhoudelijke informatie over de verkorte kinderopvanggroepen met VVE kunt u terugvinden in het  
   Pedagogisch beleid. 
- Buitenschoolse Opvang (BSO) 
   BSO is opvang in de ochtend, in de namiddag, op extra vrije dagen van school en tijdens schoolvakanties.  
   Op schoolvrije dagen kan worden samengevoegd met ZiezoKids. Vakantieopvang bieden we aan; deze 
   vindt plaats bij KC Toekomst of bij SummerKids. 
 

Groepsopbouw: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Verkorte Kinderopvang met VVE (VKV) 
De peutergroep is 4 dagen in de week geopend, te weten maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  
De groep draait met maximaal 2 vaste Pedagogisch Professionals op de groep. 
 

Verkorte Kinderopvang met VVE - tijden: 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

VKV met VVE-aanbod - 
met indicatie 

8.30-12.30 8.30-12.30 GESLOTEN 8.30-12.30 8.30-12.30 

VKV met VVE-aanbod - 
zonder indicatie 

7.30-13.00 7.30-13.00 GESLOTEN 7.30-13.00 7.30-13.00 

 

Bij de VKV zijn er voor een hele groep twee vaste Pedagogisch Professionals die geschoold zijn in een VVE-
methodiek volgens de uitgangspunten die de gemeente Schiedam heeft opgesteld in de nota integrale 
verkorte kinderopvang VVE.  
 

Naam groep Soort opvang Leeftijd 
van 

Tot Max. 
aantal 
kinderen 

Samenvoegen 
begin / einde van 
de dag met groep: 

VKV De Wieken Verkorte 
kinderopvang VVE 
en halve 
dagopvang met 
VVE 

2,5   4 jaar  16 n.v.t. 

BSO De Wieken Buitenschoolse 
opvang 

4 12 jaar 10 BSO de Wieken 1 

BSO De Wieken 1 Buitenschoolse 
opvang 

4 12 jaar 21 BSO de Wieken   

http://www.komkids.nl/wieken
mailto:kindcentrumdewieken@komkids.nl
https://www.komkids.nl/over-komkids/pedagogisch-beleid


De VKV kan gesloten zijn op de lesvrije dagen van de school waaraan zij gelieerd zijn. Tijdens vakanties is de 
VKV gesloten. Ouders worden hierover geïnformeerd via de digitale omgeving. 

 
Buitenschoolse Opvang (BSO): 
Opvang voor en na schooltijd, tijdens schoolvakanties en lesvrije dagen. Kinderen denken zelf mee en 
geven zelf aan hoe zij hun tijd bij de BSO willen indelen. Twee vaste Pedagogisch Professionals zorgen voor 
goede begeleiding, duidelijke afspraken en uitdagende, leeftijdsgerichte activiteiten. In de vakantieweken 
wordt samengevoegd met BSO ZiezoKids, en met BSO Toekomst, op de locatie Toekomst van Ostadelaan 
120 te Schiedam. In de zomervakantie vindt de opvang van de BSO kinderen plaats bij SummerKids.  
 

BSO - tijden: 

voor-/naschools maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

vso 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

nso 14.30-18.00 14.30-18.00 12.15-18.00 14.30-18.00 14.30-18.00 

De voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur (met ontbijt), maar uw kind kan ook starten om 7.30  
of om 8.00 uur en bij de nso kan ook verlengd worden tot 18.30 of 19.00 uur.  
 

3-uursregeling: 
Op reguliere dagen maken we geen gebruik van de 3-uursregeling. Bij ADV- en vakantiedagen in de BSO 
maken we gebruik van de 3-uursregeling tussen 7:30-9:00 en tussen 16:30-18:00 uur. Op deze tijden wijken 
we verantwoord af van de beroepskracht-kindratio. De beroepskracht-kindratio is tussen 9:00 en 16:30 uur 
altijd kloppend. 
 

Achterwacht: 
Op het moment dat er maar één Pedagogisch Professional aanwezig is op de locatie, is de leidinggevende 
achterwacht. Deze kan op het moment dat zij achterwacht is binnen 10 minuten aanwezig zijn op de 
locatie.  
 

Communicatie: 
De communicatie naar de ouders toe gaat digitaal. Hierbij maken we gebruik van het ouderportaal, of 
ouders ontvangen een e-mail. Daarnaast hangen we bepaalde informatie op, op het whiteboard van de 
groepen. Dit om de informatie extra onder de aandacht te brengen en om ouders die minder talig zijn aan 
de hand van de brief de informatie mondeling over te brengen.  
 

(Sociale) mediagebruik door kinderen: 
Bij de peutergroep maken de kinderen alleen gebruik van nieuwe media onder begeleiding van de 
Pedagogisch Professionals. Dit gebruik blijft beperkt tot het kijken van een bij het thema aansluitend 
filmpje of digitaal prentenboek op de tablet. In de praktijk zijn deze momenten sporadisch en blijven ze per 
keer beperkt tot maximaal ongeveer 10 minuten. Bij de BSO worden mobiele telefoons van thuis netjes 
bewaard in een afgesloten kast. Als uit overleg met school/ouders blijkt dat kinderen thuis geen 
mogelijkheid hebben om het noodzakelijke digitale huiswerk te maken, kan dit eventueel onder bso-tijd 
gedaan worden. 
 

(Sociale) mediagebruik door kindcentrum De Wieken: 
Kindcentrum De Wieken maakt ook gebruik van (sociale) media om ouders en geïnteresseerden te 
informeren over activiteiten en andere aangelegenheden die plaatsvinden binnen De Wieken en KomKids. 
Wij gebruiken daar de digitale omgeving van de ouders van kinderen van De Wieken voor. Deze digitale 
omgeving is voor iedere ouder toegankelijk via een persoonlijke inlog. Derden krijgen hier geen toegang 
toe. Ook heeft Kindcentrum De Wieken een eigen account op de app Social Schools, die ook door school 
gebruikt wordt voor informatievoorziening. We plaatsen via dit afgeschermde account regelmatig foto's en 
berichtjes. KomKids heeft een algemene openbare Facebook-pagina. Tijdens het intakegesprek wordt 
ouders gevraagd of foto’s van hun kind hierop geplaatst mogen worden. Tevens wordt dan gevraagd of de 
foto's van hun kind gebruikt mogen worden voor de website (www.komkids.nl), brochures, 
krantenartikelen, Social Schools en andere media ten behoeve van informatievoorziening van en over 
KomKids, of verstuurd mogen worden per (digitale) post of per e-mail aan andere ouders binnen KomKids.  


