6.5 DRIE UURSREGELING
Tik Tak is op een dag 11 uur open. Van 7.00 tot 18.30 en hanteert de 3-uursregeling volgens de wet
IKK als volgt:
Om 7.00 opent een medewerker op de Vlinders. Er zijn dan 5 kinderen aanwezig waarvan hooguit 1
baby.
Om 7.30 komt de volgende medewerker. De Puppy’s en Vlinders worden gescheiden. De vaste
medewerker van de Puppy’s gaat naar haar eigen groep. Er zijn dat 3 kinderen aanwezig op de
Puppy’s waaronder 1 baby.
Op de Vlinders zijn dan 4 kinderen van 2 jaar.
Om 8.00 komt de volgende medewerker en om 9.00 komt de laatste medewerker.
Tussen 7.00 en 12.30 zijn er voldoende medewerkers aanwezig in overeenstemming met het aantal
kinderen.
Om 12.30 een gaat de eerste beroepskracht met pauze, bij de Vlinders en de puppy’s zijn er kinderen
naar bed. Tussen 12.30 en 14.30 zijn er minder kinderen op de groepen.
Hier wordt afgeweken van de Beroepskracht Kind Ratio (hierna BKR genoemd). Er zijn 3
leidinggevende, die op verschillende dagen op kantoor zijn en die ook bevoegd zijn om bij te springen
op de groep, zij vormen de achterwacht bij calamiteiten.
Om 14.00 arriveert de medewerker van de BSO.
Zij gaat kinderen halen bij de scholen.
Er kan tijdelijk afgeweken worden van de BKR wanneer de kinderen uit school gehaald worden.
Dan is er een BSO medewerker van de Rakkers ongeveer een 0,5 uur alleen. Er zijn dan 13 kinderen
aanwezig.
Om 16.00 gaat de eerste pedagogisch medewerker naar huis. Soms werkt zij tot 16.30, wanneer de
BKR het nog niet toelaat dat zij naar huis gaat. De medewerker mag die extra tijd schrijven.
Er wordt elke dag kritisch gekeken onderling of men weg kan.
Tussen 18.00-18.30 gaat de laatste medewerker naar huis. Dan kan zij alleen zijn vanaf 18.00 met 2
of 3 kinderen.
In de vakantie op de BSO kan er tijdens de pauzes afgeweken worden van de BKR, wanneer de BSO
medewerker met pauze gaat en zij alleen op de groep staat. Bij een uitje nemen de medewerkers
geen pauze. Die tijd mogen zij schrijven. Of zij kunnen eerder naar huis omdat er minder kinderen
zijn.

