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Algemene informatie: 

Adres: Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam 

Telefoonnummer: 010-2210320 

Emailadres: dekleinemachinist@komkids.nl 

Locatiemanager: Geert van Thull 

 

De Kleine Machinist: 

De Kleine Machinist is een locatie voor Hele Dagopvang (HDO). Er zijn 4 groepen; 2 verticale groepen, 1 

babygroep en 1 peutergroep. De groepen zijn per twee aan elkaar geschakeld. Vanwege ons open deuren 

beleid kunnen de kinderen op de naastgelegen groep spelen. Op elke groep werken 3 vaste medewerkers 

en eventueel een stagiaire. 

De locatie bevindt zich in De Machinist, een multifunctioneel gebouw in Rotterdam Delfshaven waar zich 

ook een restaurant, filmzaal, boekwinkeltje, diverse zalen en werkplekken bevinden. 

 

Naam groep Soort groep Leeftijd kinderen Max. aantal 
kinderen 

Samenvoegen 
met 

Matroos Peutergroep 2-4 jaar 16 Marconist 

Marconist Verticale groep 0-4 jaar 12 Matroos 

Stuurman Verticale groep 0-4 jaar 12 Kapitein 

Kapitein Babygroep 0-1 jaar 6 Stuurman 

 

[‘ Max. aantal kinderen’ op basis van twee pedagogisch medewerkers] 

 

Openingstijden: 

De Kleine Machinist is iedere werkdag geopend van 7.30 tot 18.30. Ochtendopvang is van 7.30-13.00, 

middagopvang van 13.00-18.30. Wij hanteren geen vaste haal- en brengtijden. 

 

3-uurs regeling: 

Per volle groep werken twee vaste medewerkers per dag. De wet biedt de mogelijkheid om gedurende drie 

uur per dag af te wijken van de Beroepskracht Kind Ratio. Bij De Kleine Machinist gebeurt dit op de 

volgende tijden: 8.30-9.00; twee uur tussen 12.30 en 15.30; 17.00-17.30. Binnen deze tijden wordt er met 

minimaal de helft van het aantal vereiste medewerkers gewerkt 

 

Achterwachtregeling: 

Van 18.15 tot 18.30 uur kan er één pedagogisch medewerker aanwezig. In het geval van een calamiteit kan 

hij/zij een beroep doen op medewerkers van De Machinist. 

 

(Sociale) media gebruik door kindcentrum De Kleine Machinist:  

Kindcentrum De Kleine Machinist maakt ook gebruik van (sociale) media om ouders en geïnteresseerden te 

informeren over activiteiten en andere aangelegenheden die plaatsvinden binnen De Kleine Machinist en 

KomKids. Wij gebruiken daar de digitale omgeving van ouders van kinderen van De Kleine Machinist 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:  

Kindcentrum De Kleine Machinist vindt het van belang een goede en open samenwerking te hebben met de 

ouders/verzorgers van de kinderen. Wij hechten waarde aan de medezeggenschap van ouders. Om deze 

medezeggenschap vorm te geven, wordt er binnen het kindcentrum De Kleine Machinist gewerkt met een 

oudercommissie. Binnen de oudercommissies zijn er clusters gevormd. Kindcentrum De Kleine Machinist 

vormt een cluster samen met kindcentrum Elisakids. Het doel van de oudercommissie is dat we alle ouders 

proactief kunnen raadplegen en informeren rondom beleidsmatige processen.  

 

 


