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Op de Baarnhoeve 2 in Vlaardingen Holy vindt u onze locatie HoeksteenKids met 2 groepen Hele 
Dagopvang (HDO), Peuterspeelzaal (PSZ) en Buitenschoolse opvang (BSO). De locatie bevindt zich op 
loopafstand van de bs De Hoeksteen. In het gebouw aan de Baarnhoeve kunnen we van verschillende 
ruimtes gebruik kunnen maken.  
 
Door de nauwe samenwerking met basisschool De Hoeksteen blijven we goed contact houden met alle 

leraren/leraressen. Zo blijft iedereen up-to-date over de toekomstige leerlingen die vanuit de hele dag 

opvang en/of peuterspeelzaal naar de basisschool gaan. Soms zullen de kinderen de groepsruimte verlaten 

(altijd onder begeleiding) om bijvoorbeeld iets interessants te zien of te doen in de school, buiten of in de 

nabije omgeving. Dat kan een gerichte activiteit zijn n.a.v. het thema zoals bv. een boodschap doen, een 

uitstapje met elkaar, samen een feestdag vieren met school, etc. 

Openingstijden: 

Onze HDO is standaard geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Daarnaast is er de mogelijkheid om extra uren af te 

nemen, van 7.00-7.30 of van 18.00-18.30 uur.  

 

De openingstijden van de PSZ zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 13:00, u kunt 2 of 

4 dagdelen (als u een indicatie heeft, afgegeven door het CJG) afnemen. 

 

De BSO is geopend op maandag tot en met vrijdag. Wij bieden voorschoolse opvang van 7.30- 8.30 (met de 

mogelijkheid om vanaf 7.00 extra af te nemen), naschoolse opvang na schooltijd tot 18.00. Wij hebben een 

nauwe samenwerking met BSO PaletKids en voegen op de woensdagmiddag altijd samen.  Ook in de 

schoolvakanties is BSO HoeksteenKids geopend en wordt er samengevoegd met BSO PaletKids. 

 

Informatie over de stamgroepen:  

Naam groep Soort 

opvang 

Leeftijd van Tot  Maximaal aantal 

kinderen 

Samenvoegen 

begin van de dag 

met groep: 

HoeksteenKids 1 BSO 4 12 21 HoeksteenKids 2 

HoeksteenKids 2 BSO 4 12 11 HoeksteenKids 1 

PSZ HoeksteenKids PSZ 2 4 16 - 

HDO Gele 
Sterretjes 

HDO 0 4 12 Blauwe Wolkjes 

HDO Blauwe 
Wolkjes  

HDO 0 2 9 Gele Sterretjes 

 

Groepsgrootte: 

Bij de HDO groepen hebben wij op de Blauwe Wolkjes (0-2 jaar) een maximale groepsgrootte van 9 

kinderen en bij de Gele Sterretjes een groepsgrootte van maximaal 12 kinderen.  

Bij de PSZ zijn er 16 kindplaatsen op 2 Pedagogisch Medewerkers en zij zijn geschoold in de VVE methodiek 

Startblokken. Wij vangen op deze locatie maximaal 40 BSO kinderen op. In iedere stamgroep zijn minimaal 

twee zevenjarige kinderen aanwezig zijn.  

 

3-uurs regeling: 

Op de BSO maken we op reguliere dagen geen gebruik van de 3-uurs regeling. Tijdens de schoolvakanties 

bestaat de mogelijkheid dat wij gebruik maken van de 3-uurs regeling. Hier zullen wij gebruik van maken 

tussen 8.00 en 9.30 en 16.30-18.00. Binnen deze tijden wordt er met minimaal de helft van het aantal 

vereiste medewerkers gewerkt.  



Bij de HDO wordt er afgeweken van de leidster kind ratio tijdens de pauze tijd. Dit vindt plaats tussen 

12.00-15.00 uur. Beide Pedagogisch Medewerkers nemen een uur pauze in deze periode. Daarnaast wordt 

er afgeweken aan het begin van de dag, tussen 8:30 en 9:00 en aan het einde van de dag, tussen 17:00 uur 

en 17:30 uur. De rest van de dag wijken we niet af. Bij de PSZ is er geen sprake van de 3-uurs regeling 

 

Achterwachtregeling: 

De locatiemanager is alle dagen de achterwacht.   

 

(Sociale) media gebruik door kinderen:  

Bij HoeksteenKids volgen we het beleid van KomKids. De sociale media zijn niet meer weg te denken in de 

tijd van nu, voor de BSO-kinderen. Dit betekent dat bij de BSO van HoeksteenKids door de kinderen van 8 

jaar en ouder gebruik gemaakt kan worden van (spel) computers, televisie (film kijken), laptops, tablets, 

internet en mobiele telefoons. Samen met de kinderen hebben we afspraken gemaakt hoe lang en 

wanneer de kinderen gebruik mogen maken van deze nieuwe media. Kinderen mogen maximaal 10 

minuten achter de computer zitten, als ze geen huiswerk aan het maken zijn. Is een kind bezig met zijn 

huiswerk dan kan deze onbeperkt gebruik maken van de computer. Voor het gebruik van de mobiele 

telefoon van het kind zelf geldt dat ze een half uur op een vooraf afgesproken tijdstip op hun telefoon 

mogen appen, spelen, muziek luisteren. We hebben bewust gekozen om het gebruik van de nieuwe media 

wel toe te staan, maar beperkt. We vinden het belangrijk dat de kinderen naast het gebruik van de nieuwe 

media, ook andere vaardigheden ontwikkelen; samen spelen, contacten leggen, buiten zijn, ontwikkelen 

van grove motoriek, creatief zijn en fantasie ontwikkelen.   

 

Bij de HDO en PSZ maken de kinderen alleen gebruik van nieuwe media onder begeleiding van de 

Pedagogisch Medewerker. Dit gebruik blijft beperkt tot het kijken van een filmpje op de tablet of tv 

gekoppeld aan het thema. In de praktijk zijn deze momenten heel sporadisch en blijven per keer beperkt 

tot maximaal 10 minuten.   

 

HoeksteenKids maakt ook gebruik van media om ouders en geïnteresseerden te informeren over 

activiteiten en andere aangelegenheden die plaatsvinden binnen HoeksteenKids en KomKids. Wij gebruiken 

daar de digitale omgeving van ouders van kinderen van HoeksteenKids voor. Deze digitale omgeving is voor 

iedere ouder toegankelijk via een persoonlijke inlog. Derden kunnen hier geen toegang tot verschaffen. 

Tijdens het intakegesprek wordt ouders gevraagd of foto’s van hun kind hierop geplaatst mag worden. 

Tevens wordt dan gevraagd of de foto van hun kind gebruikt mag worden voor de website 

(www.komkids.nl), brochures, krantenartikelen en andere informatie ten behoeve van 

informatievoorziening van en over KomKids of verstuurd mogen worden per post of per e-mail aan andere 

ouders binnen KomKids.  

Oudercommissie:  

Wij hechten groot belang aan de medezeggenschap van ouders en een goede en open samenwerking met 

ouders. Binnen KomKids hebben we de visie om in elke wijk een bepaald aanbod te creëren wat 

ondersteuning biedt aan de ontwikkeling van kinderen. We dragen zorg voor een veilige en uitdagende 

omgeving voor het jongste kind en een gevarieerd aanbod in de buitenschoolse opvang. Om dit te kunnen 

realiseren, zullen we de oudercommissies gaan centraliseren. Het doel is dat we alle ouders proactief 

kunnen raadplegen en informeren rondom beleidsmatige processen. IKC ‘t Palet is het moedercentrum in 

de wijk en daarbij horen HoeksteenKids en PaletKids kleine IKC’s ook bij de oudercommissie wijk 

Vlaardingen. 

Samenwerking met de bijzondere BSO’s:  

Binnen KomKids hebben we uitdagende bijzondere BSO’s waar de kinderen, eventueel in combinatie met 

de reguliere BSO, op bepaalde dagen naar toe kunnen gaan. Ben jij gek op spelen in een speelparadijs dan 

kan je op maandag, dinsdag en donderdag kan je naar BSO de Beestenboel. Meer informatie over de 

bijzondere BSO’s vind je op de website van KomKids of vraag ernaar bij HoeksteenKids. 


