Afwijking beroepskracht-kindratio
Afwijking Beroepskracht-kindratio (BKR) tijdens de BSO.

Op de buitenschoolse opvang mogen er voor en na schooltijd en op vrije middagen maximaal een
half uur per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voor de voorschoolse opvang
van kinderopvang ILO betekent dit dat één van beide personeelsleden om 7:30 uur mag starten in
plaats van om 7:00 uur. Voor de naschoolse opvang van kinderopvang ILO betekent dit dat één van
beide pedagogisch medewerkers tijdelijk de groep mag verlaten voor bijvoorbeeld een noodzakelijk
boodschapje of een nodige pauze. Op de buitenschoolse opvang mag er maximaal een half uur per
dag afgeweken worden van de BKR. Dat houdt in dat er een half uur per dag minder pedagogisch
medewerkers mogen worden ingezet. Wij hebben ervoor gekozen dat de pedagogisch medewerker
de groep mag verlaten tussen 15:30 uur en 16:00 uur, omdat de activiteit dan is opgestart en alle
kinderen bezig zijn. Het verlaten van de groep door een pedagogisch medewerker is alleen mogelijk
indien er nog een andere pedagogisch medewerker aanwezig blijft op de groep en er een andere
volwassene beschikbaar is in het gebouw.
Op maandag, dinsdag en donderdag wijken wij tussen 15:00u - 15:30u en 16:00u - 18:30u niet af van
de BKR.
Op vrijdag wijken wij tussen 12:30u – 15:30u en 16:00u – 18:30u niet af van de BKR.
Op alle bovengenoemde dagen wijken wij dus tussen 15.30u – 16:00u wel af van de BKR.

3-uursregeling tijdens vakantiedagen

Tijdens vakantiedagen werken pedagogisch medewerkers tien uur per dag. Gedurende drie uur van
de dag mogen er minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Dit is alleen mogelijk indien er
ten minste twee pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Voorwaarde is dat minimaal de helft van
het op grond van de beroepskracht-kindratio vereiste aantal medewerkers beschikbaar/werkzaam
moet blijven. Indien er op dit moment slechts een medewerker overblijft op de groep is er altijd een
andere volwassene telefonisch bereikbaar die binnen vijftien minuten op de groep kan zijn bij
calamiteiten. Daarvoor hebben wij twee personen aangesteld als achterwacht. Namelijk Lilian Arts en
Linda van Baal. Daarnaast moet er tenminste één andere volwassenen in het kind centrum aanwezig
zijn ter ondersteuning van de dienstdoende beroepskracht.
Bij kinderopvang ILO maken wij gebruik van de drie- uursregeling op de volgende tijden:
- Van 11:00 tot 11:30 uur.
- Van 11:30 tot 12:00 uur
- Van 14:30 tot 15:30 uur
- Van 15:30 tot 16:30 uur
Pedagogisch medewerkers kunnen op deze momenten pauze nemen.
Op de volgende tijden wijken wij niet af van de BKR:
- 8:30 – 11:00 uur
- 12:00 – 14:30 uur
- 16:30 – 18:30 uur
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