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Dok: Hele dagopvang  

Adres:     Schoolstraat 3a  

Postcode/plaats:   3116 HJ Schiedam 

Telefoonnummer:   010-4264006 

 

Dok010: Buitenschoolse opvang en Verkorte kinderopvang met VVE  

Adres:     Nieuwe Haven 101   

Postcode/plaats:   3116 AB Schiedam 

Telefoonnummer:   010-4736614 

 

Website:    www.komkids.nl/kindcentrum-dok 

E-mail:     Dok@komkids.nl 

Locatiemanager:   Saskia van Munster  

 

Opvangsoorten  

Kindcentrum Dok biedt:  

- Hele dagopvang (HDO) 

- Verkorte Kinderopvang met VVE (VKV)  

- Buitenschoolse opvang (BSO) 

 

Openingstijden  

Kindcentrum Dok is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur.  

Tijdens schoolvakanties en lesvrije dagen van de st. Jozefschool is kindcentrum Dok (Dok010) geopend van 

7.00 uur tot 18.00 uur (m.i.v. de zomervakantie).  

 

De VKV is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 13.00 uur in de schoolweken. 

De kinderen die gebruik maken van de VKV o.b.v. een indicatie komen van 9.00 tot 13.00 uur (in totaal 16 

uur per week/40 weken per jaar).  

 

Er is verlengde opvang mogelijk van 7.00 tot 7.30 uur en van 18.00 tot 18.30/19.00 uur voor zowel de hele 

dagopvang als de buitenschoolse opvang.   

 

Informatie over de stamgroepen 

Naam groep  Soort opvang  Leeftijd 

van  

tot  Max. 

aantal 

kinderen 

Samenvoegen met  

Roeiboten  HDO, babygroep  0 jaar  2 jaar  8 Motorboten, Zeilboten 

Motorboten HDO, verticale groep  0 jaar  4 jaar 11 Roeiboten, Zeilboten  

Zeilboten  HDO, peutergroep 2 jaar  4 jaar  16 Motorboten, Roeiboten 

VKV Dok  VKV, peutergroep  2,5 jaar  4 jaar  16 nvt  

Binnenhaven BSO 4 jaar  12 jaar  21 Jachthaven, 

Marinehaven  

Jachthaven  BSO 4 jaar  12 jaar  21 Binnenhaven, 

Marinehaven 

Marinehaven  BSO  4 jaar  12 jaar  21  Binnenhaven. 

Jachthaven 

 

De hele dagopvang kan in het begin en aan het einde van de dag samenvoegen met alle drie de groepen. 

Zodra de meeste kinderen aanwezig zijn, gaat elke groep naar zijn eigen ruimte. Ook spelen de groepen 
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met elkaar buiten. Aan het einde van de dag kunnen de groepen ook samenvoegen en met elkaar in één 

ruimte spelen.   

 

In de hele dagopvang bepalen we aan de hand van de leeftijd van de kinderen hoeveel kinderen er exact in 

de groep mogen zijn. Elke groep heeft 3 vaste pedagogisch medewerkster en er is een vaste pedagogisch 

medewerkster die op de groepen invalt. Er is altijd één vaste pedagogisch medewerkster op de groep 

aanwezig.  

 

De verkorte kinderopvang met VVE (VKV) heeft 2 vaste pedagogische medewerksters. Er wordt een 

themagericht programma aangeboden.  

 

De buitenschoolse opvang heeft 2 vaste pedagogisch medewerksters per groep. Er zijn 3 verticale groepen, 

waar alle kinderen van 4 tot 12 jaar welkom zijn. Dagelijkse worden leeftijdsgerichte activiteiten 

aangeboden, waardoor kinderen vaak op een andere stamgroep spelen.  

 

3 uurs regeling 

De wet biedt de mogelijkheid om gedurende drie uur per dag af te wijken van de Beroepskracht Kind ratio 

(BKR). Bij DOK gebeurt dit op de volgende wijze.  

 

Hele dagopvang:  

Per volle groep werken twee vaste medewerkers per dag. Wij houden ons aan de BKR, met uitzondering 

van deze 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.   

 

Verkorte kinderopvang met VVE (VKV):  

Tijdens de VKV wordt er niet afgeweken van de BKR.   

 

Buitenschoolse opvang:  

Per groep werken twee pedagogisch medewerksters per dag. Tussen 17.30 en 18.00 uur wijken wij af van 

de BKR. Er wordt dan gewerkt met minimaal de helft van de vereiste medewerksters.  

 

Achterwacht  

Is er slechts één pedagogisch medewerkster aanwezig op de locatie? Dan kan zij in geval van calamiteiten 

een beroep doen op de medewerkster van de aangrenzende opvang of op de locatiemanager. De 

locatiemanager zal binnen 10 minuten aanwezig zijn indien nodig. 

Deze mogelijkheid zou zich voor kunnen doen tussen 7.00 en 7.30 in de ochtend bij zowel de hele 

dagopvang als de buitenschoolse opvang (voor de voorschoolse opvang). Ook tussen 18.00 en 18.30 uur 

kan dit voorkomen.  

 

Media gebruik 

Kindcentrum Dok maakt geen gebruik van sociale media, met uitzondering van de digitale omgeving van 

KomKids: Flexkids. Deze digitale omgeving is alleen beschikbaar voor de ouders met persoonlijke 

inloggegevens. In deze digitale omgeving worden ouders geïnformeerd over de activiteiten op de groep en 

de locatie specifieke evenementen.  

Tijdens het intakegesprek wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van fotomateriaal voor deze 

digitale omgeving en evt. andere informatievoorzieningen van KomKids zoals de website, brochures 

krantenartikelen e.d.  

 



Er wordt zeer beperkt gebruik gemaakt van (social) media op de groepen of door de kinderen tijdens 

opvangtijden. Indien er gebruik wordt gemaakt van media ivm een activiteit, gebeurt dit onder begeleiding 

van een pedagogisch medewerkster. 

 

Voor de hele dagopvang en de VKV geldt dat er alleen gebruik wordt gemaakt van media binnen het thema 

en onder begeleiding van een pedagogisch medewerkster.  

Bij de BSO geldt houden kinderen hun eigen mobiele devices in hun tas. Het contact met of over uw kind 

verloopt via de pedagogisch medewerkster.   

 

Oudercommissie 

De oudercommissie is wijk gebonden en bestaat uit een aantal enthousiaste ouders van kindcentrum Dok, 

DOKWRK, MaastuinKids, AquaFun en IKC Willibrordus.  

 

Wij willen de Oudercommissie kunnen raadplegen en informeren over beleidsmatige processen. Zo hopen 

wij de input van ouders mee te nemen om een passend aanbod te creëren dat ondersteuning biedt aan de 

ontwikkeling van de kinderen in de wijk.  

 

Samenwerking bijzondere BSO locaties 

Kindcentrum Dok vormt samen met de st. Jozefschool een kindercampus. De kinderen van de Jozefschool 

en Kindcentrum dok kunnen tevens gebruik maken van een aantal bijzondere BSO locaties. Dit zijn:  

- DOKWRK (techniek)  

- MaastuinKids (natuur)  

- AquaFun (zwembad zuid)  

- Kindcentrum Harga (sport)   

- De Volkstuin (natuur) 

 

 


