Afwijking beroepskracht-kindratio
Tijdens schooldagen:
Tijdens schooldagen mogen er voor en na schooltijd en op vrije middagen maximaal een half uur per
dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet*. Bij ILO is dit tussen 15:00 uur en 15:30 uur.
Op dit tijdstip is namelijk een medewerker de kinderen uit Millingen ophalen en daardoor staat de
andere medewerker in Kekerdom even kort alleen op de groep.
•

Op maandag, dinsdag en donderdag wijken wij tussen 15:30u en 18:30u niet af van de
BKR.

•

Op woendag zijn wij gesloten.

•

Op vrijdag wijken wij tussen 12:30u – 15:00u en 15:30u – 18:30u niet af van de BKR.

Op alle bovengenoemde dagen mogen wij dus tussen 15.00u – 15:30u wel afwijken van de BKR.
*vereiste hierbij is dat er, bij aanwezigheid van meer dan 11 kinderen, altijd tenminste een andere
volwassene aanwezig is in het Kulturhus. Tijdens de schooldagen zijn er van 15:00 uur tot ongeveer
18:00 uur leraren van de Laurentiusschool in het Kulturhus aanwezig. Met hen hebben wij afgesproken
dat ze in geval van nood kunnen bijspringen.
Tijdens vakantiedagen:
Tijdens de vakantiedagen mogen er maximaal drie uur per dag minder pedagogisch medewerkers op
de groep staan*. Bij kinderopvang ILO kunnen wij gebruik maken 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

Tot op heden is dit nog nooit gebeurd.
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

*vereiste hierbij is dat er, bij aanwezigheid van meer dan 11 kinderen, altijd tenminste een andere
volwassene aanwezig is in het Kulturhus. Tijdens de vakanties zijn er geen leerkrachten of andere
medegebruikers van het Kulturhus aanwezig. Daarom blijft de tweede pedagogisch medewerker altijd
aanwezig in het Kulturhus.

