
Bijlage 1 BKR 

 
Hieronder staat ons BKR schema voor het kinderdagverblijf. 

Mocht er incidenteel afgeweken worden, dan staat kantoor (Daphne, Brenda, Meike, 

Manouk & Leonie) altijd back up om bij te springen. Dit wordt verwerkt in het 

personeelsrooster. 

 

Peutergroep de Koolmees: 2 medewerkers 

Tijd    Afwijking BKR Toelichting 

7.30 - 8.00 Medewerker 1   Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen worden 
door 1 medewerker 
(niet alle 
kinderen zijn al 
gebracht) 

8.00 - 8.30 Medewerker 1   Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 2 
medewerkers nodig 

8.30 - 9.00 Medewerker 1   Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 2 
medewerkers nodig 

9.00 
- 
12.3
0 

Medewerker 1 Medewerker 2  Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opvangen worden 
door 2 
medewerkers 

12.30 
- 
13.00 

Medewerker 1 Medewerker 2  Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opvangen worden 
door 2 
medewerkers 

13.00 – 

13.30 
Pauze Medewerker 2  Ja (0,5 uur) Voor het aantal 

aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 2 
medewerkers nodig 

13.30 
- 
14.00 

Medewerker 1 Pauze  Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 2 
medewerkers nodig 

14.00 
- 
17.00 

Medewerker 1 Medewerker 2  Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opvangen worden 
door 2 
medewerkers 



 
 
 

17.00 
- 
17.30 

 Medewerker 2  Ja (0.5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 2 
medewerkers nodig 
(aantal kinderen zijn 
al 
opgehaald) 

17.30- 
18.00 

 Medewerker 2  Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
twee medewerkers 
nodig (aantal kinderen 
zijn al 
opgehaald) 

18.00- 
18.30 

 Medewerker 2  Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen worden 
door 1 medewerker 
(aantal kinderen zijn al 
opgehaald) 

    Totale 

afwijking 3 

uur 

 



 

 

Peutergroep de Koolmees: 1 medewerker 
 
Peutergroep de Koolmees (1 medewerker) en de Merel (2 medewerkers) voegen aan 
het begin van de dag en eind van de dag samen. Vanaf het moment dat de koolmees 
medewerker komt, wordt de groep gesplitst. Ze ondervangen elkaar ook bij 
pauzemomenten of kantoor doet dit. 

Tijd    Afwijking 
BKR 

Toelichting 

7.30 – 
8.00 

Medewerker 1 
(Deze 

  Ja (0,5 Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker (niet 
alle kinderen zijn 
al gebracht) 

 medewerker is uur) 

 werkzaam op de  

 Merel, kinderen  

 van de koolmees  

 worden  

 opgevangen op 
de 

 

 Merel)  

8.00 
- 
8.30 

Medewerker 
1 (Deze 

medewerker is 
werkzaam op 
de Merel) 

Medewerker 

2 (Deze 

medewerker is 

werkzaam op de 

Koolmees,   

neemt 

bij binnenkomst 

 Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 
1 medewerker 
nodig 

  haar kindjes mee   

  naar Koolmees)   

8.30 
- 9.00 

 Medewerker 

2 (Deze 

medewerker is 

werkzaam op de 

Koolmees) 

 Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 

volgens de BKR 

1 medewerker 

nodig 

9.00 
- 
12.3
0 

 Medewerker 

2 (Deze 

medewerker is 

werkzaam op de 

Koolmees) 

Medewerker 

3 (Deze 

medewerker is 

werkzaam op de 

Merel) 

Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden 

door 1 

medewerk

er 

12.30 -  Medewerker 2  Nee Voor het aantal 

13.00 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Koolmees) 

 aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerker 
nodig 

13.00-  Medewerker 2  Nee Voor het aantal 



13.30 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Koolmees) 

 aanwezige 
kinderen zijn 

volgens de BKR 

1 medewerker 

nodig 



 
 
 

13.30 – Medewerker 1 Pauze  Nee Voor het aantal 

14.00 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Merel) 

(medewerker 1 
vervangt 
pauze 
medewerker 
2) 

 aanwezige 

kinderen zijn 

volgens de 

BKR 1 

medewerkers 
    nodig 

14.00 -  Medewerker 2  Nee Voor het aantal 

14.30 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Koolmees) 

 aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerker 
nodig 

14.30 -  Medewerker 2  Nee Aantal aanwezige 

17.00 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Koolmees) 

 kinderen mag 

opvangen 

worden door 1 

medewerker 

17.00 -  Medewerker 2  Nee Voor het aantal 

17.30 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Koolmees) 

 aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerker 
nodig 

   (aantal kinderen 
   zijn al opgehaald) 

17.30-  Medewerker 2  Nee Voor het aantal 

17.45 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Koolmees) 

 aanwezige 

kinderen is er 

volgens de BKR 

1 medewerker 

nodig 
   (aantal kinderen 
   zijn al opgehaald) 

17.45-   Medewerker 3 Ja (0,75 Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker 
(aantal kinderen 
zijn al 
opgehaald) 

18.30 (Deze 
medewerker is 

uur) 

 werkzaam op de  

 Merel en vangt 
de 

 

 laatste kinderen  

 van de Koolmees  

 op, op de  

 Merel)  

    Totale 
afwijkin
g 

 



1,5 uur 



 

 

Peutergroep de Koolmees: 1 medewerker 
 
Peutergroep de Koolmees en dreumesgroep de Merel (3 (ochtend) om 2 (middag) 
medewerkers op de Merel) voegen aan het begin van de dag en eind van de dag 
samen. Vanaf het moment dat de Koolmees medewerker komt, wordt de groep 
gesplitst. Ze ondervangen elkaar ook bij pauzemomenten. 

Tijd     Afwijking 
BKR 

Toelichtin

g 

7.30 Medewerker    Ja (0,5 Aantal 

– 1 uur) aanwezig
e 

8.00 (Medewerke  kinderen 
 r van de  mag 
 Merel vangt  opgevang

e 
 de eerste  n worden 
 kinderen op,  door 1 
 op de Merel)  medewerk

e 
   r (niet alle 
   kinderen 
   zijn al 
   gebracht) 

8.00- 

8.15 

Medewerke
r 1 
(Medewerke 

   Ja (0,25 

uur) 

Aantal 
aanwezige 
kinderen 
mag 
opgevang
e n 
worden 
door 1 
medewerk
e r (niet 
alle 
kinderen 
zijn al 
gebracht) 

 r van de  

 Merel vangt  

 de eerste  

 kinderen op,  

 op de Merel)  

8.15 
- 
8.30 

Medewerke
r 1 
(Deze 
medewerker 
is werkzaam 
op de Merel) 

Medewerke
r 2 
(Deze 

medewerker is 

werkzaam op 

de Koolmees,

 bij 

binnenkomst 

neemt   zij  

haar 

kindjes mee 

Medewerke
r 3 
(Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Merel) 

 Nee Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens 
de BKR 1 
medewerk
e r nodig 

  naar Koolmees)     



 
 
 

8.30- 
9.00 

 Medewerke
r 2 
(Deze 

medewerker is 

werkzaam op 

de Koolmees) 

  Nee Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens 
de BKR 1 
medewerk
e 
r nodig 

9.00 
- 
12.3
0 

 Medewerke
r 2 
(Deze 

medewerker is 

werkzaam op 

de Koolmees) 

 Medewerker 4 
(Deze medewerker 
is werkzaam op de 
Merel) 

Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen 
mag 
opvangen 
worden 
door 1 
medewerk
e 
r 

12.30  Medewerker   Nee Voor het 

- 2  aantal 

13.00 (Deze 
medewerker 
is werkzaam 
op de 
Koolmees) 

 aanwezig
e 

kinderen 

zijn 

volgens 

de BKR 1 
   medewerk

e 
   r nodig 

13.00  Medewerker   Nee Voor het 

- 2  aantal 

13.30 (Deze 
medewerker 
is werkzaam 
op de 
Koolmees) 

 aanwezig
e 
kinderen 
is volgens 
de 
BKR 1 

   medewerk
e 

   r nodig 

13.30 Medewerker Pauze   Nee Voor het 
– 1 (medewerker 1  aantal 

14.00 (Deze 
medewerker 
is werkzaam 
op de Merel) 

vervangt pauze 
medewerker 2) 

 aanwezig
e 
kinderen 
is volgens 
de 



BKR 1 

    medewerk
e 

    r nodig 



 
 
 

14.00 
- 
14.3
0 

 Medewerke
r 2 
(Deze 
medewerker 
is werkzaam 
op de 
Koolmees) 

  Nee Voor het 
aantal 
aanwezig
e 
kinderen 
is volgens 
de BKR 1 

medewerk

e r nodig 

14.30 
- 
17.0
0 

 Medewerke
r 2 
(Deze 
medewerker 
is werkzaam 
op de 
Koolmees) 

  Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen 
mag 
opvangen 
worden 
door 1 
medewerk
e 
r 

17.00 
- 
17.3
0 

 Medewerke
r 2 
(Deze 
medewerker 
is werkzaam 
op de 
Koolmees) 

  Nee Voor het 
aantal 
aanwezig
e 
kinderen 
is volgens 
de BKR 1 
medewerk
e r nodig 
(aantal 
kinderen 
zijn al 
opgehaald
) 

17.30 
- 
17.4
5 

 Medewerke
r 2 
(Deze 
medewerker 
is werkzaam 
op de 
Koolmees) 

  Nee Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen 
is er 
volgens 
de BKR 1 
medewerk
e r nodig 
(aantal 
kinderen 
zijn al 
opgehaald
) 



 
 
 

17.45   Medewerker  Ja (0,5 Aantal 

- 3 uur) aanwezig
e 

18.30 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Merel en 
vangt 
de laatste 

 kinderen 
mag 
opgevang
e n 
worden 

 kinderen van de  door 1 
 Koolmees op 

op 
de Merel groep) 

 medewerk
e 
r (aantal 

   kinderen 
   zijn al 
   opgehaald

) 
     Totale 

afwijkin
g 1,5 
uur 

 



 

 

Dreumesgroep De Merel 
 

Dreumesgroep De Merel 3 medewerkers 

Tijd    Afwijking 
BKR 

Toelichting 

7.30 
- 
8.15 

Medewerker 

1 

  Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker (niet 
alle kinderen zijn 
al 
gebracht) 

8.15- 

8.30 

Medewerker 

1 

Medewerker 

2 

 Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 2 
medewerkers 
(niet alle 
kinderen zijn al 
gebracht) 

8.30 
- 9.00 

Medewerker 

1 

Medewerker 

2 

 Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 3 
medewerkers 
nodig 

9.00 – 
13.00 

Medewerker 

1 

Medewerker 

2 

Medewerker 

3 

Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 3 
medewerkers 

13.00 
- 
13.30 

Pauze Medewerker 

2 

Medewerker 

3 

Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 3 
medewerkers 
nodig 

13.30 
- 
14.00 

Medewerker 

1 

Pauze Medewerker 

3 

Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 3 
medewerkers 



nodig 



 
 
 

14.00 – 
14.30 

Medewerker 
1 

Medewerker 
2 

Pauze Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 3 
medewerkers 
nodig 

14.30 
- 
17.00 

Medewerker 

1 

Medewerker 

2 

Medewerker 

3 

Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 3 
medewerkers 

17.00 
- 
17.30 

 Medewerker 

2 

Medewerker 

3 

Ja (0.5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 3 
medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn al 
opgehaald) 

17.30- 

17.45 

 Medewerker 
2 

Medewerker 
3 

Ja (0,25 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn al 
opgehaald) 

17.45- 
18.30 

  Medewerker 

3 

Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker 
(aantal kinderen 
zijn al opgehaald) 

    Totale 
afwijking 
2,75 
uur 

 



 

 

Dreumesgroep De Merel: 2 medewerkers 
 

Tijd    Afwijking BKR Toelichting 

7.30 - 8.15 Medewerker 1   Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker (niet 
alle kinderen 
zijn al gebracht) 

8.15- 8.30 Medewerker 1   Ja (0,25 uur) Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opvangen worden 
door 1 
medewerkers (niet 
alle kinderen 
zijn al gebracht) 

8.30 - 9.00 Medewerker 1   Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 

9.00 – 
13.00 

Medewerker 1 Medewerker 2  Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden 
door 2 
medewerkers 

13.00 
- 
13.30 

Pauze Medewerker 2  Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 

zijn volgens de 

BKR 2 

medewerkers 

nodig 

13.30 
- 
14.00 

Medewerker 1 Pauze  Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 

14.00 – 

14.30 
Medewerker 1 Medewerker 2  Ja (0,5 uur) Voor het aantal 

aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 



14.30 
- 
17.00 

Medewerker 1 Medewerker 2  Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden 
door 2 
medewerkers 



 
 
 

17.00 
- 
17.30 

 Medewerker 2  Ja (0.5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 2 
medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
al opgehaald) 

17.30- 
17.45 

 Medewerker 2  Ja (0,5 uur) Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 
twee medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
al opgehaald) 

17.45- 
18.30 

 Medewerker 2  Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker 
(aantal kinderen 
zijn 
al opgehaald) 

    Totale 
afwijking 3 
uur 

 



 

 

Dreumesgroep, De Merels (2 medewerkers) vangen aan het begin van de dag en 
eind van de dag de kinderen van de Koolmees op. Vanaf het moment dat de 

Koolmees medewerker komt, wordt de groep gesplitst. Ze ondervangen elkaar ook 
bij pauzemomenten of kantoor doet dit. 

Tijd    Afwijking 
BKR 

Toelichting 

7.30 – 

8.00 

Medewerker 1 
(Deze 

  Ja (0,5 
uur) 

Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker (niet 
alle kinderen zijn 
al gebracht) 

 medewerker is  

 werkzaam op de  

 Merel, kinderen  

 van de koolmees  

 worden  

 opgevangen op 
de 

 

 Merel)  

8.15 
- 
8.30 

Medewerker 
1 (Deze 

medewerker is 
werkzaam op 
de Merel) 

Medewerker 

2 (Deze 

medewerker is 

werkzaam op de 

Koolmees, 

neemt bij     

binnenkomst 

haar  kindjes  
mee 

 Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerkers 
nodig 

  naar Koolmees)   

8.30 Medewerker 1   Ja (0.5 uur) Voor het aantal 

- 9.00 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Merel) 

 aanwezige 
kinderen zijn 

volgens de 

BKR 2 

medewerkers 
   nodig 

9.00 - Medewerker 1  Medewerker 3 Nee Aantal aanwezige 

12.30 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Merel) 

(Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Merel) 

 kinderen mag 

opvangen 

worden door 2 

medewerker 

12.30 - Medewerker 1  Medewerker 3 Nee Voor het aantal 

13.00 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Merel) 

(Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Merel) 

 aanwezige 
kinderen zijn 

volgens de BKR 

2 medewerker 

nodig 

13.00- Pauze  Medewerker 3 Ja (0.5 uur) Voor het aantal 



13.30  (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Merel) 

 aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerker 
nodig 



 
 
 

13.30 – Medewerker 1  Medewerker 3 Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerkers 
nodig 

14.00 (Deze 
medewerker 

(Deze 
medewerker is 

 

 vervangt werkzaam op de  

 medewerker Merel)  

 koolmees voor   

 pauze)   

14.00 - Medewerker 1 Medewerker 2 Medewerker 3 Ja (0.5 uur) Voor het aantal 

14.30 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Merel) 

(Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Koolmees) 

Pauze  aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerker 
nodig 

14.30 - Medewerker 1  Medewerker 3 Nee Aantal aanwezige 

17.00 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Merel) 

(Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Merel) 

 kinderen mag 

opvangen 

worden door 1 

medewerker 

17.00 -   Medewerker 3 Ja (0.5 uur) Voor het aantal 

17.30 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Merel) 

 aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerker 
nodig 

   (aantal kinderen 
   zijn al opgehaald) 

17.30-   Medewerker 3 Ja (0.25 Voor het aantal 

17.45 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Merel) 

uur) aanwezige 
kinderen is er 

volgens de BKR 

1 medewerker 

nodig 
   (aantal kinderen 
   zijn al opgehaald) 

17.45-   Medewerker 3 Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker 
(aantal kinderen 
zijn al 
opgehaald) 

18.30 (Deze 
medewerker is 

 

 werkzaam op de  

 Merel en vangt 
de 

 

 laatste kinderen  

 van de Koolmees  

 op, op de  

 Merelgroep)  

    Totale 
afwijkin
g 

 



2,25 uur 





Dreumesgroep De Merel: 3 medewerkers (ochtend) en 2 medewerkers (middag)  
 

Tijd Mw = 
medewerke
r 

    Afwijkin 
g BKR 

Toelichting 

7.30 – 
8.00 

Mw 1 
  

    Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen 
mag 
opgevange
n worden 
door 1 
medewerke
r (niet alle 
kinderen 
zijn 
al gebracht) 

8.00 
- 
8.15 

Mw 1 
 

    Ja (0,25 
uur) 

Voor het 
aantal 
aanwezig
e 
kinderen 
is volgens 
de BKR 2 

medewerk

ers nodig 

8.15 
- 8.30 

Mw 1 Mw 2 
 

   Nee Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerke
r s nodig 
(niet alle 
kinderen 
zijn 
al 
gebracht) 

8.30- 
9.00 

Mw 1 
 

Mw 2    Ja (0,5 
uur) 

Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens de 
BKR 3 

medewerke

r 
s nodig 



 
 
 

9.00 - Mw 1 Mw 2 Mw 3   Nee Aantal 

12.30  
 

   aanwezige 

kinderen 

mag 

opvange

n 
     worden 

door 
     3 
     medewerke

r 
     s 

12.30 Mw 1 Mw 2 Mw 3   Nee Voor het 
-     aantal 

13.00   
 

  aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens de 

     BKR 3 
     medewerke

r 
     s nodig 

13.00 Pauze Mw 2    Ja (0,5 Voor het 

- 
13.30 

Mw 1  
 

uur) aantal 

aanwezige 

kinderen 

zijn 

volgens de 
    BKR 2 
    medewerke

r 
    s nodig 

13.30  Pauze 
Mw 2 

   Ja (0,5 Voor het 

– Mw 1 uur) aantal 

14.00   aanwezige 
   kinderen 

zijn 
    volgens 

de BKR 2 
medewerke
r 

   s nodig 

14.00 Mw 1 Mw 2     Voor het 



– 
14.30 

  Nee aantal 
aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerke

r 
    s nodig 

14.30 Medewerke Medewerke 
r 2 

   Nee Aantaal 

- r 1   aanwezige 

17.00  
 

  kinderen 
mag 
opvange
n 



 
 
 

       worden door 
2 

medewerk

er s 

17.00  Medewerke 
r 2 

   Ja (0,5 
uur) 

Voor het 

-   aantal 

17.30   aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens de 

   BKR 2 
   medewerke

r 
   s nodig 
   (aantal 
   kinderen 

zijn 
   al 
   opgehaald) 

17.30  Mw 2 
 

   Ja (0,25 
uur) 

Voor het 

-   aantal 

17.45   aanwezige 
kinderen is 
er volgens 
de 

   BKR 2 
   medewerke

rs 
   nodig 
   (aantal 
   kinderen 

zijn 
   al 
   opgehaald) 

17.45  Mw 2 
 

   Nee Aantal 
-   aanwezige 

18.30   kinderen 
mag 
opgevange
n 

   worden 
door 

   1 
medewerk
er (aantal 

   kinderen 
zijn 



   al 
   opgehaald) 
    Totale 

afwijki
ng 2,5 
uur 

   

 

 

Incidenteel in vakantieperiode: 
Dreumesgroep De Merel: 3 medewerkers (ochtend) en 2 medewerkers (middag) / Koolmees 1 
medewerker 
 
De Merel voegt aan het begin van de dag en eind van de dag samen met de Koolmees. 
Vanaf het moment dat de Koolmees medewerker komt, wordt de groep gesplitst. Ze 
ondervangen elkaar ook bij pauzemomenten of dat doet kantoor. 

Tijd Mw = 
medewerke
r 

    Afwijkin 
g BKR 

Toelichting 

7.30 – 

8.00 
Mw 1 
(Deze mw is 

werkzaam op 

de

 Merel

, vangt tot 

8.15 alle 

kinderen op) 

    Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen 
mag 
opgevange
n worden 
door 1 
medewerke
r (niet alle 
kinderen 
zijn 
al gebracht) 

8.00 
- 
8.15 

Mw 1 
(Deze mw is 
werkzaam 
op de 
Merel) 

    Ja (0,25 
uur) 

Voor het 
aantal 
aanwezig
e 
kinderen 
is volgens 
de BKR 2 

medewerk

ers nodig 

8.15 
- 8.30 

Mw 1 
(Deze mw is 
werkzaam 
op de 
Merel) 

Mw 2 
(Deze mw is 

werkzaam op de 

Koolmees, 

neemt bij 

binnenkomst 

haar        

kinderen 

mee naar 

Koolmees) 

 Mw 3 
(Deze 
mw is 
een 
ochtend 
werkzaa
m op de 
Merel) 

 Nee Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerk
er s nodig 



8.30- 
9.00 

Mw 1 
(Deze mw is 
werkzaam 
op de 
Merel) 

  Mw 3 
(Deze 
mw is 
een 
ochtend 
werkzaa
m op de 
Merel) 

 Nee Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens de 
BKR 2 

medewerke

r 
s nodig 



 
 
 

9.00 - Mw 1  Mw 3  Mw 4 Nee Aantal 

12.30 (Deze mw is 
werkzaam 
op de 
Merel) 

(Deze mw is 
een ochtend 
werkzaam 
op de Merel) 

(Deze mw is 
werkzaa
m op de 
Merel) 

 aanwezige 

kinderen 

mag 

opvange

n 
     worden 

door 
     3 
     medewerke

r 
     s 

12.30 Mw 1  Mw 3  Mw 4 Nee Voor het 
- (Deze mw is (Deze mw is (Deze mw is  aantal 

13.00 werkzaam op 
de Merel) 

een ochtend 
werkzaam 

op de Merel) 

werkzaam 
op de 
Merel
) 

 aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens de 

     BKR 3 
     medewerke

r 
     s nodig 

13.00 Pauze    Mw 4 Ja (0,5 Voor het 

- 
13.30 

Mw 1 (Deze mw is 
werkzaa
m op de 
Merel) 

uur) aantal 

aanwezige 

kinderen 

zijn 

volgens de 
    BKR 2 
    medewerke

r 
    s nodig 

13.30 Pauzeverva    Mw 4 
(Deze mw is 

werkzaam 

op de 

Merel) 

Ja (0,5 Voor het 

– nging uur) aantal 

14.00 Koolmees  aanwezige 
 (medewerker 1  kinderen 

zijn 
 vervangt 

medewerker 
2 tijdens 
pauze 
op de 

 volgens 
de BKR 2 
medewerke
r 

 Koolmees)  s nodig 

14.00 Mw 1    Mw 4 
Pauze 

Ja (0,5 Voor het 



– 
14.30 

(Deze mw is  uur) aantal 
aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerke

r 
 werkzaam op 

de Merel) 
  s nodig 

14.30 Medewerke    Mw 4 
(Deze 
medewerk
er is 
werkzaam 
op 

de Merel) 

Nee Aantaal 

- r 1   aanwezige 

17.00 (Deze 
medewerker 
is werkzaam 
op 
de Merel) 

  kinderen 
mag 
opvange
n 



 
 
 

       worden door 
2 

medewerk

er s 

17.00     Mw 4 Ja (0,5 
uur) 

Voor het 

- (Deze mw is  aantal 

17.30 werkzaam 
op de 
Merel
) 

 aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens de 

   BKR 2 
   medewerke

r 
   s nodig 
   (aantal 
   kinderen 

zijn 
   al 
   opgehaald) 

17.30  Mw 2 
(Deze mw is 

werkzaam op de 

Koolmees, 

brengt bij sluiten 

groep haar        

kinderen 

Naar de Merel ) 

  Mw 4 Nee Voor het 
- (Deze  aantal 

17.45 medewerke 
r is 
werkzaa
m op de 
Merel) 

 aanwezige 
kinderen is 
er volgens 
de 

   BKR 2 
   medewerke

rs 
   nodig 
   (aantal 
   kinderen 

zijn 
   al 
   opgehaald) 

17.45     Mw 4 Nee Aantal 
- (Deze  aanwezige 

18.30 medewerke 
r is 
werkzaa
m 
op de Merel 

 kinderen 
mag 
opgevange
n 

 ,  worden 
door 

 vangt 
kinderen 
op van de 

 1 
medewerk
er (aantal 

 Koolmees)  kinderen 
zijn 

   al 



   opgehaald) 
    Totale 

afwijki
n g 
2,25 
uur 

   



Incidenteel in vakantieperiode: 
Dreumesgroep De Merel: 3 medewerkers / Koolmees 1 medewerker 
 
De Merel voegt aan het begin van de dag en eind van de dag samen met de Koolmees. 
Vanaf het moment dat de Koolmees medewerker komt, wordt de groep gesplitst. Ze 
ondervangen elkaar op ook bij pauzemomenten of dat doet kantoor. 

Tijd Mw = 
medewerke
r 

    Afwijkin 
g BKR 

Toelichting 

7.30 – 

8.00 
Mw 1 
(Deze mw is 

werkzaam op 

de

 Merel

, vangt tot 

8.15 alle 

kinderen op) 

    Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen 
mag 
opgevange
n worden 
door 1 
medewerke
r (niet alle 
kinderen 
zijn 
al gebracht) 

8.00 
- 
8.15 

Mw 1 
(Deze mw is 
werkzaam 
op de 
Merel) 

    Ja (0,25 
uur) 

Voor het 
aantal 
aanwezig
e 
kinderen 
is volgens 
de BKR 2 

medewerk

ers nodig 

8.15 
- 8.30 

Mw 1 
(Deze mw is 
werkzaam 
op de 
Merel) 

Mw 2 
(Deze mw is 

werkzaam op de 

Koolmees, 

neemt bij 

binnenkomst 

haar        

kinderen 

mee naar 

Koolmees) 

 Mw 3 
(Deze 
mw is 
werkzaa
m op de 
Merel) 

 Nee Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerk
er s nodig 

8.30- 
9.00 

Mw 1 
(Deze mw is 
werkzaam 
op de 
Merel) 

  Mw 3 
(Deze 
mw is 
werkzaa
m op de 
Merel) 

 Nee Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens de 
BKR 2 

medewerke

r 
s nodig 



 
 
 

9.00 - Mw 1  Mw 3  Mw 4 Nee Aantal 

12.30 (Deze mw is 
werkzaam 
op de 
Merel) 

(Deze mw is 
werkzaam 
op de 
Merel) 

(Deze mw is 
werkzaa
m op de 
Merel) 

 aanwezige 

kinderen 

mag 

opvange

n 
     worden 

door 
     3 
     medewerke

r 
     s 

12.30 Mw 1  Mw 3  Mw 4 Nee Voor het 
- (Deze mw is (Deze mw is (Deze mw is  aantal 

13.00 werkzaam op 
de Merel) 

werkzaam 
op de Merel) 

werkzaam 
op de 
Merel
) 

 aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens de 

     BKR 3 
     medewerke

r 
     s nodig 

13.00 Pauze  Mw 3 
(Deze mw is 
werkzaam 

op de Merel) 

 Mw 4 Ja (0,5 Voor het 

- 
13.30 

 (Deze mw is 
werkzaa
m op de 
Merel) 

uur) aantal 

aanwezige 

kinderen 

zijn 

volgens de 
    BKR 3 
    medewerke

r 
    s nodig 

13.30 Pauzeverva  Mw 3 
(Deze mw is 
werkzaam 

op de Merel) 

 Mw 4 
(Deze mw is 

werkzaam 

op de 

Merel) 

Ja (0,5 Voor het 

– nging uur) aantal 

14.00 Koolmees  aanwezige 
 (medewerker 1  kinderen 

zijn 
 vervangt 

medewerker 
2 tijdens 
pauze 
op de 

 volgens 
de BKR 3 
medewerke
r 

 Koolmees)  s nodig 

14.00 Mw 1  Mw 3  Mw 4 Ja (0,5 Voor het 



– 
14.30 

(Deze mw is Pauze (Deze mw is 
werkzaa
m op de 
Merel) 

uur) aantal 
aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens de 
BKR 3 
medewerke

r 
 werkzaam op 

de Merel) 
  s nodig 

14.30 Medewerke  Mw 3 
(Deze mw is 
werkzaam 

op de Merel) 

 Mw 4 Ja (0,5 Aantal 

- r 1 Pauze uur) aanwezige 

15.00 (Deze 
medewerker 
is werkzaam 
op 
de Merel) 

  kinderen 
mag 
opvange
n 



 
 
 

       worden door 
3 

medewerk

er s 

15.00 
– 
17.00 

Medewerke
r 1 
(Deze 
medewerker 
is werkzaam 
op 

de Merel) 

 Medewerk
er 3 
(Deze 
medewerk
er is 
werkzaam 
op 

de Merel) 

 Medewer
ker 4 
(Deze 
medewerk
er is 
werkzaam 
op 

de Merel) 

Nee Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen 
zijn volgens 
de BKR 3 
medewerke
rs nodig 
 

17.00   Medewerk
er 3 
(Deze 
medewerk
er is 
werkzaam 
op 

de Merel) 

 Mw 4 Nee Voor het 
- (Deze mw is  aantal 

17.30 werkzaam 
op de 
Merel
) 

 aanwezige 
kinderen 
zijn 
volgens de 

   BKR 2 
   medewerke

r 
   s nodig 
   (aantal 
   kinderen 

zijn 
   al 
   opgehaald) 

17.30   Medewerk
er 3 
(Deze 
medewerk
er is 
werkzaam 
op 

de Merel) 

 Mw 4 Nee Voor het 
- (Deze  aantal 

17.45 medewerke 
r is 
werkzaa
m 
op de 

 aanwezige 
kinderen is 
er volgens 
de 

 Koolmees)  BKR 2 
   medewerke

r 
   nodig 
   (aantal 
   kinderen 

zijn 
   al 
   opgehaald) 

17.45     Mw 4 Nee Aantal 
- (Deze  aanwezige 

18.30 medewerke 
r is 
werkzaa
m 
op de 

 kinderen 
mag 
opgevange
n 



 Merel,  worden 
door 

 vangt 
kinderen 
op van de 
Koolmees 
op 

 1 
medewerk
er (aantal 

 )  kinderen 
zijn 

   al 
   opgehaald) 
    Totale 

afwijki
n g 
2,25 
uur 

   

 
 

 

Babygroep de Musjes 
 

Babygroep de Musjes: 3 medewerkers 
 

Tijd    Afwijking 
BKR 

Toelichting 

7.30 
- 
8.00 

Medewerke
r 1 

  Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen 
mag 
opgevangen 
worden door 
1 
medewerker 
(niet alle 
kinderen zijn 
al gebracht) 

8.00- 
8.15 

Medewerke
r 1 

  Ja (0,25 
uur) 

Aantal 
aanwezige 
kinderen 
mag 
opgevangen 
worden door 
2 
medewerkers 
(niet alle 
kinderen zijn 
al gebracht) 



8.15 
- 
8.30 

Medewerke
r 1 

Medewerke
r 2 

 Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen 
mag 
opvangen 
worden door 
2 
medewerkers 
(niet alle 
kinderen zijn 
al gebracht) 

8.30 
- 9.00 

Medewerke
r 1 

Medewerke
r 2 

 Ja (0,5 

uur) 

Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen 
zijn volgens 
de BKR 3 

medewerker

s nodig 



 
 
 

9.00 – Medewerker Medewerker Medewerker Nee Aantal 

13.00 1 2 3  aanwezige 
     kinderen mag 
     opvangen 
     worden door 

3 
     medewerkers 

13.00 - Pauze Medewerker Medewerker Ja (0,5 

uur) 

Voor het 

13.30  2 3  aantal 
     aanwezige 
     kinderen zijn 
     volgens de 
     BKR 3 
     medewerkers 
     nodig 

13.30 Medewerker Pauze Medewerker Ja (0,5 
uur) 

Voor het 

– 1  3  aantal 

14.00     aanwezige 
     kinderen zijn 
     volgens de 
     BKR 3 
     medewerkers 
     nodig 

14.00 - Medewerker Medewerker Pauze Ja (0,5 

uur) 

Voor het 

14.30 1 2   aantal 
     aanwezige 
     kinderen zijn 
     volgens de 
     BKR 3 
     medewerkers 
     nodig 

14.30 - Medewerker Medewerker Medewerker Nee Aantal 

17.00 1 2 3  aanwezige 
     kinderen mag 
     opvangen 
     worden door 

3 
     medewerkers 

17.00 -  Medewerker Medewerker Ja (0,5 
uur) 

Voor het 

17.30 2 3  aantal 
    aanwezige 
    kinderen zijn 
    volgens de 



    BKR 3 
    medewerkers 
    nodig (aantal 
    kinderen zijn 
    al opgehaald) 



 
 
 

17.30- 
17.45 

 Medewerke
r 2 

Medewerke
r 3 

JA(0,25uu
r) 

Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen 
zijn volgens 
de BKR 3 

medewerker

s nodig 

(aantal 

kinderen zijn 

al 

opgehaald) 

17.45- 
18.30 

  Medewerke
r 3 

Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen 
mag 
opgevangen 
worden door 
1 
medewerker 
(aantal 
kinderen zijn 
al opgehaald) 

    Totale 
afwijkin
g 
3 uur 

 



 

 

Babygroep De Musjes: 2 medewerkers 

Tijd    Afwijking BKR Toelichting 

7.30 - 8.00 Medewerker 1   Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker (niet 
alle kinderen 
zijn al gebracht) 

8.00-8.15 Medewerker 1   Ja (0,25 uur) Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker (niet 
alle kinderen 
zijn al gebracht) 

8.15- 8.30 Medewerker 1   Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 

8.30 - 9.00 Medewerker 1   Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 

9.00 – 

13.00 
Medewerker 1 Medewerker 2  Nee Aantal 

aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden 
door 2 
medewerkers 

13.00 
- 
13.30 

Pauze Medewerker 2  Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 

zijn volgens de 

BKR 2 

medewerkers 

nodig 

13.30 
- 
14.00 

Medewerker 1 Pauze  Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 

14.00 – 
14.30 

Medewerker 1 Medewerker 2  Nee Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 



14.30 
- 
17.00 

Medewerker 1 Medewerker 2  Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden 
door 2 
medewerkers 



 
 
 

17.00 
- 
17.30 

 Medewerker 2  Ja (0.5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 2 
medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
al opgehaald) 

17.30- 
17.45 

 Medewerker 2  Ja (0.25 uur) Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 2 
medewerkers nodig 
(aantal kinderen 
zijn 
al opgehaald) 

17.45- 
18.30 

 Medewerker 2  Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker 
(aantal kinderen 
zijn 
al opgehaald) 

    Totale 
afwijking 3 
uur 

 



 



 



 

 

Peutergroep De Uil 
 
De Uil: 2 medewerkers 

Tijd    Afwijking BKR Toelichting 

7.30 - 8.00 Medewerker 1   Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker (niet 
alle kinderen 
zijn al gebracht) 

8.00 - 8.30 Medewerker 1   Ja (0,5 uur) Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opvangen worden 
door 2 
medewerkers (niet 
alle kinderen 
zijn al gebracht) 

8.30 - 9.00 Medewerker 1   Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 

9.00 
- 
12.3
0 

Medewerker 1 Medewerker 2  Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden 
door 2 
medewerkers 

12.30 
- 
13.00 

Medewerker 1 Medewerker 2  Nee Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 

13.00 
- 
13.30 

Pauze Medewerker 2  Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 

13.30- 
14.00 

Medewerker 1 Pauze  Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 

14.00 
- 
17.00 

Medewerker 1 Medewerker 2  Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 



worden 
door 2 
medewerkers 



 
 
 

17.00 
- 
17.30 

 Medewerker 2  Ja (0.5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 2 
medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
al opgehaald) 

17.30- 
18.00 

 Medewerker 2  Ja (0,5 uur) Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 
twee medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
al opgehaald) 

18.00- 
18.30 

 Medewerker 2  Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker 
(aantal kinderen 
zijn 
al opgehaald) 

    Totale 
afwijking 3 
uur 

 



 

 

Peutergroep De Uil:  1 medewerker 
Incidenteel bij schoolvakanties 

 
De Uil (1 medewerker) en de Roodborst (2 medewerkers) voegen aan het begin van de dag en eind 
van de dag samen. Vanaf het moment dat de Uil medewerker komt, wordt de groep gesplitst. Ze 
ondervangen elkaar ook bij pauzemomenten of kantoor doet dit. 

Tijd    Afwijking 
BKR 

Toelichting 

7.30 – 
8.00 

Medewerker 1 
(Deze 

  Ja (0,5 
uur) 

Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker (niet 
alle kinderen zijn 
al gebracht) 

 medewerker is  

 werkzaam op de  

 Roodborst,
 kinderen 

 

 van de Uil  

 worden  

 opgevangen op 
de 

 

 Roodborst tot 
08.15) 

 

8.15 
- 
8.30 

Medewerker 
1 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Roodborst) 

Medewerker 

2 (Deze 

medewerker is 

werkzaam op de 

Uil,   neemt 

bij binnenkomst 

 Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 
1 medewerker 
nodig 

  haar kindjes mee   

  naar Uil)   

8.30 
- 9.00 

 Medewerker 

2 (Deze 

medewerker is 

werkzaam op de 

Uil) 

 Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 

volgens de BKR 

1 medewerker 

nodig 

9.00 
- 
12.3
0 

 Medewerker 

2 (Deze 

medewerker is 

werkzaam op de 

Uil) 

Medewerker 

3 (Deze 

medewerker is 

werkzaam op de 

Roodborst) 

Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden 

door 1 

medewerk

er 

12.30 -  Medewerker 2  Nee Voor het aantal 

13.00 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

 aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerker 
nodig 



13.00-  Medewerker 2  Nee Voor het aantal 

13.30 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

 aanwezige 
kinderen zijn 

volgens de BKR 

1 medewerker 

nodig 



 
 
 

13.30 – Medewerker 1 Pauze 
Medewerker 2 

 Nee Voor het aantal 

14.00 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Roodborst) 

(medewerker 1 
vervangt 
pauze 
medewerker 
2) 

 aanwezige 

kinderen zijn 

volgens de 

BKR 1 

medewerkers 
    nodig 

14.00 -  Medewerker 2  Nee Voor het aantal 

14.30 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

 aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerker 
nodig 

14.30 -  Medewerker 2  Nee Aantal aanwezige 

17.00 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

 kinderen mag 

opvangen 

worden door 1 

medewerker 

17.00 -  Medewerker 2  Nee Voor het aantal 

17.30 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

 aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerker 
nodig 

   (aantal kinderen 
   zijn al opgehaald) 

17.30-  Medewerker 2  Nee Voor het aantal 

17.45 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

 aanwezige 
kinderen is er 

volgens de BKR 

1 medewerker 

nodig 
   (aantal kinderen 
   zijn al opgehaald) 

17.45-   Medewerker 3 Ja (0,75 Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker 
(aantal kinderen 
zijn al 
opgehaald) 

18.30 (Deze 
medewerker is 

uur) 

 werkzaam op de  

 Roodborst en 
vangt de 

 

 laatste kinderen  

 van de Uil  

 op, op de  

 Roodborst)  



    Totale 
afwijkin
g 
1,5 uur 

 



 

Peutergroep de Uil (2 medewerkers) vangen aan het begin van de dag en eind van 
de dag de kinderen van de Kwikstaart op. Vanaf het moment dat de Kwikstaart 
medewerker komt, wordt de groep gesplitst. Ze ondervangen elkaar ook bij 
pauzemomenten of kantoor doet dit. 

Incidenteel tijdens schoolvakanties 

Tijd    Afwijking 
BKR 

Toelichting 

7.30 – 

8.00 

Medewerker 1 
(Deze 

  Ja (0,5 
uur) 

Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker (niet 
alle kinderen zijn 
al gebracht) 

 medewerker is  

 werkzaam op de  

 Uil, kinderen  

 van de Kwikstaart  

 worden  

 opgevangen op 
de 

 

 Uil tot 08.15)  

8.15 
- 
8.30 

Medewerker 
1 (Deze 

medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

Medewerker 

2 (Deze 

medewerker is 

werkzaam op de 

Kwikstaart, 

neemt bij     

binnenkomst 

haar  kindjes  
mee 

 Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerkers 
nodig (niet alle 
kinderen zijn al 
gebracht) 

  naar Kwikstaart)   

8.30 Medewerker 1   Ja (0.5 uur) Voor het aantal 

- 9.00 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

 aanwezige 
kinderen zijn 

volgens de 

BKR 2 

medewerkers 
   nodig 

9.00 - Medewerker 1  Medewerker 3 Nee Aantal aanwezige 

12.30 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

(Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

 kinderen mag 

opvangen 

worden door 2 

medewerker 

12.30 - Medewerker 1  Medewerker 3 Nee Voor het aantal 

13.00 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

(Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

 aanwezige 
kinderen zijn 

volgens de BKR 

2 medewerker 

nodig 

13.00- Pauze  Medewerker 3 Ja (0.5 uur) Voor het aantal 



13.30  (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

 aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerker 
nodig 



 
 
 

13.30 – Medewerker 1  Medewerker 3 Ja (0.5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerkers 
nodig 

14.00 (Deze 
medewerker 

(Deze 
medewerker is 

 

 vervangt werkzaam op de  

 medewerker Uil)  

 Kwikstaart voor   

 pauze)   

14.00 - Medewerker 1 Medewerker 2 Medewerker 3 Ja (0.5 uur) Voor het aantal 

14.30 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

(Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Kwikstaart) 

Pauze  aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerker 
nodig 

14.30 - Medewerker 1  Medewerker 3 Nee Aantal aanwezige 

17.00 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

(Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

 kinderen mag 

opvangen 

worden door 1 

medewerker 

17.00 -   Medewerker 3 Ja (0.5 uur) Voor het aantal 

17.30 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

 aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerker 
nodig 

   (aantal kinderen 
   zijn al opgehaald) 

17.30-   Medewerker 3 Nee Voor het aantal 

17.45 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

 aanwezige 
kinderen is er 

volgens de BKR 

1 medewerker 

nodig 
   (aantal kinderen 
   zijn al opgehaald) 

17.45-   Medewerker 3 Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker 
(aantal kinderen 
zijn al 
opgehaald) 

18.30 (Deze 
medewerker is 

 

 werkzaam op de  

 Uil en vangt de  

 laatste kinderen  

 van de Kwikstaart  

 op, op de  

 Uil)  

    Totale 
afwijkin
g 

 



3 uur 

 
 
 

Dreumesgroep De Roodborst 
 

De Roodborst: 3 medewerkers 

Tijd    Afwijking 
BKR 

Toelichting 

7.30 
- 
8.00 

Medewerke
r 1 

  Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 
1 
medewerker 
(niet alle 
kinderen zijn 
al 
gebracht) 

8.00- 

8.15 

Medewerke
r 1 

  Ja (0,25 

uur) 

Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 
1 
medewerker 
(niet alle 
kinderen zijn 
al 
gebracht) 

8.15 
- 
8.30 

Medewerke
r 1 

Medewerke
r 2 

 Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 
2 
medewerkers 
(niet alle 
kinderen zijn 
al 
gebracht) 

8.30 
- 9.00 

Medewerke
r 1 

Medewerke
r 2 

 Ja (0,5 

uur) 

Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 



medewerkers 
nodig 

9.00 
- 
12.3
0 

Medewerke
r 1 

Medewerke
r 2 

Medewerke
r 3 

Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 
3 
medewerkers 



 
 
 

12.30 - Medewerker Medewerker Medewerker Nee Voor het aantal 

13.00 1 2 3  aanwezige 
     kinderen zijn 
     volgens de 

BKR 
     3 medewerkers 
     nodig 

13.00 - Pauze Medewerker Medewerker Ja (0,5 

uur) 

Voor het aantal 

13.30  2 3  aanwezige 
     kinderen zijn 
     volgens de 

BKR 
     3 medewerkers 
     nodig 

13.30- Medewerker Pauze Medewerker Ja (0,5 

uur) 

Voor het aantal 

14.00 1  3  aanwezige 
     kinderen zijn 
     volgens de 

BKR 
     3 medewerkers 
     nodig 

14.00 
– 

Medewerker Medewerker pauze Ja (0,5 
uur) 

Aantal 

14.30 1 2   aanwezige 
     kinderen mag 
     opvangen 
     worden door 3 
     medewerkers 

14.30 - Medewerker Medewerker Medewerker Nee Voor het aantal 

17.00 1 2 3  aanwezige 
     kinderen zijn 
     volgens de 

BKR 
     3 medewerkers 
     nodig (aantal 
     kinderen zijn al 
     opgehaald) 

17.00-  Medewerker Medewerker Ja (0,75 Voor het aantal 

17.45 2 3 uur) aanwezige 
    kinderen zijn 
    volgens de 

BKR 
    twee 
    medewerkers 
    nodig (aantal 
    kinderen zijn al 



    opgehaald) 

17.45-   Medewerker Nee Aantal 

18.30 3  aanwezige 
   kinderen mag 
   opgevangen 
   worden door 1 



 
 
 

     medewerker 
(aantal 
kinderen zijn 
al 
opgehaald) 

    Totale 
afwijking 
3 
uur 

 



 

 

De Roodborst: 2 medewerkers 

Tijd    Afwijking BKR Toelichting 

7.30 - 8.00 Medewerker 1   Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker (niet 
alle kinderen 
zijn al gebracht) 

8.00-8.15 Medewerker 1   Ja (0,25 uur) Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opvangen worden 
door 1 
medewerkers (niet 
alle kinderen 
zijn al gebracht) 

8.15 - 8.30 Medewerker 1   Ja (0,25 uur) Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opvangen worden 
door 1 
medewerkers (niet 
alle kinderen 
zijn al gebracht) 

8.30 - 9.00 Medewerker 1   Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 

9.00 – 
13.00 

Medewerker 1 Medewerker 2  Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden 
door 2 medewerker 

13.00 
- 
13.30 

Pauze Medewerker 2  Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 2 
medewerker nodig 

13.30 – 
14.00 

Medewerker 1 Pauze  Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 2 
medewerker nodig 

14.00 – 

17.00 
Medewerker 1 Medewerker 2  Nee Voor het aantal 

aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 2 
medewerker nodig 



17.00- 
17.45 

 Medewerker 2  Ja (0,75 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 



 
 
 

17.45- 
18.00 

 Medewerker 2  Ja (0,25 uur) Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden 
door 2 
medewerkers 

18.00 
- 
18.30 

 Medewerker 2  Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 1 
medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
al opgehaald) 

    Totale 
afwijking 3 
uur 

 

 

 

 

      



Dreumesgroep de Roodborst (2 medewerkers) vangen aan het begin van de dag en 
eind van de dag de kinderen van de Uil op. Vanaf het moment dat de Uil medewerker 
komt, wordt de groep gesplitst. Ze ondervangen elkaar ook bij pauzemomenten of 
kantoor doet dit. 

Incidenteel tijdens schoolvakanties. 

Tijd    Afwijking 
BKR 

Toelichting 

7.30 – 

8.00 

Medewerker 1 
(Deze 

  Ja (0,5 
uur) 

Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker (niet 
alle kinderen zijn 
al gebracht) 

 medewerker is  

 werkzaam op de  

 Roodborst,
 kinderen 

 

 van de Uil  

 worden  

 opgevangen op 
de 

 

   

 Roodborst)  

8.15 
- 
8.30 

Medewerker 
1 (Deze 

medewerker is 
werkzaam op 
de Roodborst) 

Medewerker 

2 (Deze 

medewerker is 

werkzaam op de 

Uil, neemt bij     

binnenkomst 

haar  kindjes  
mee 

 Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
 medewerkers 
nodig 

  naar Uil)   

8.30 Medewerker 1   Ja (0.5 uur) Voor het aantal 

- 9.00 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Roodborst) 

 aanwezige 
kinderen zijn 

volgens de 

BKR 2 

medewerkers 
   nodig 

9.00 - Medewerker 1  Medewerker 3 Nee Aantal aanwezige 

12.30 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Roodborst) 

(Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Roodborst) 

 kinderen mag 

opvangen 

worden door 2 

medewerker 

12.30 - Medewerker 1  Medewerker 3 Nee Voor het aantal 

13.00 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Roodborst) 

(Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Roodborst) 

 aanwezige 
kinderen zijn 

volgens de BKR 

2 medewerker 

nodig 

13.00- Medewerker 1 
Pauze 

 Medewerker 3  Voor het aantal 



13.30  (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Roodborst) 

Ja (0.5 uur) aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerkers 
nodig 



 
 
 

13.30 – Medewerker 1  Medewerker 3 Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerkers 
nodig 

14.00 (Deze 
medewerker 

(Deze 
medewerker is 

 

 vervangt werkzaam op de  

 medewerker Roodborst)  

 Uil voor   

 pauze)   

14.00 - Medewerker 1 Medewerker 2 Medewerker 3 Ja (0.5 uur) Voor het aantal 

14.30 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Roodborst) 

(Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Uil) 

Pauze  aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerker 
nodig 

14.30 - Medewerker 1  Medewerker 3 Nee Aantal aanwezige 

17.00 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Roodborst) 

(Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Roodborst) 

 kinderen mag 

opvangen 

worden door 2 

medewerker 

17.00 -   Medewerker 3 Ja (0.5 uur) Voor het aantal 

17.30 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Roodborst) 

 aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerker 
nodig 

   (aantal kinderen 
   zijn al opgehaald) 

17.30-   Medewerker 3 Ja (0.25 Voor het aantal 

17.45 (Deze 
medewerker is 
werkzaam op 
de Roodborst) 

uur) aanwezige 
kinderen is er 

volgens de BKR 

2 medewerker 

nodig 
   (aantal kinderen 
   zijn al opgehaald) 

17.45-   Medewerker 3 Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker 
(aantal kinderen 
zijn al 
opgehaald) 

18.30 (Deze 
medewerker is 

 

 werkzaam op de  

 Roodborst en 
vangt de 

 

 laatste kinderen  

 van de Uil  

 op, op de  

 Roodborst)  

    Totale 
afwijkin
g 

 



2,75 uur 

 
 

 



 

 

Babygroep De Pimpelmeesjes 
 

De Pimpelmeesjes: 3 medewerkers 

Tijd    Afwijking BKR Toelichting 

7.30 - 

8.00 

Medewerker 1   Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker 
(niet alle 
kinderen zijn 
al gebracht) 

8.00 - 

8.15 

Medewerker 1   Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 1 
medewerkers 
(niet alle 
kinderen 
zijn al gebracht) 

8.15- 9.00 Medewerker 1 Medewerke
r 2 

 Ja (0,75 uur) Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 
medewerkers 
nodig 

9.00 – 

13.00 
Medewerkers Medewerker 2 Medewerke

r 3 
Nee Aantal 

aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 3 
medewerker 

13.00 
- 
13.30 

Pauze Medewerker 2 Medewerke
r 3 

Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerker 
nodig 



13.30 – 

14.00 
Medewerker 1 Pauze Medewerke

r 3 
Ja (0,5 uur) Voor het aantal 

aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerker 
nodig 



 
 
 

14.00- 
14.30 

Medewerker 1 Medewerker 
2 

Pauze Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerkers 
nodig 

14.30- 
17.00 

Medewerker 1 Medewerker 

2 

Medewerke
r 3 

Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 2 
medewerkers 

17.00 – 
17.45 

 Medewerker 

2 

Medewerke
r 3 

Ja (0,75 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn al 
opgehaald) 

17.45- 

18.30 

  Medewerke
r 3 

Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerker 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
opgehaald) 

    Totale 

afwijking 

3 uur 

 



 
 
 
 
 
 

De Pimpelmeesjes: 2 medewerkers 

Tijd    Afwijking 
BKR 

Toelichting 

7.30 - 
8.00 

Medewerke
r 1 

  Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 
1 
medewerker 
(niet alle 
kinderen zijn 
al 
gebracht) 

8.00 - 

8.15 

Medewerke
r 1 

  Ja (0,25 

uur) 

Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 
1 
medewerkers 
(niet alle 
kinderen zijn 
al 
gebracht) 

8.15- 9.00 Medewerke
r 1 

  Ja (0,75 

uur) 

Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 

medewerker

s nodig 

9.00 – 
13.00 

Medewerke
r 1 

Medewerke
r 2 

 Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen 
mag 
opvangen 
worden door 
3 
medewerker 



13.00 
- 
13.30 

Pauze Medewerke
r 2 

 Ja (0,5 uur) Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerker 
nodig 

13.30 – 
14.00 

Medewerke
r 1 

pauz
e 

 Ja (0,5 uur) Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 



 
 
 

     2 medewerker 
nodig 

14.00- 
15.00 

Medewerke
r 1 

Medewerke
r 2 

 Nee Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerkers 
nodig 

15.00- 
17.00 

Medewerke
r 1 

Medewerke
r 2 

 Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 
2 
medewerkers 

17.00 – 

17.45 

 Medewerke
r 2 

 Ja (0,75 

uur) 

Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
al 
opgehaald) 

17.45- 

18.30 

 Medewerke
r 2 

 Nee Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerker 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
opgehaald) 

    Totale 

afwijkin

g 2,75 

uur 

 



 

 

Verticale groep de Kwikstaart 
 

De Kwikstaart: 1 medewerker 
De Kwikstaart werkt incidenteel met 1 medewerker. Dit gebeurd vaak in vakanties. 
Dan wordt er samen gewerkt met de Uil (naast gelegen groep). 
 

Tijd    Afwijking BKR Toelichting 

7.30 - 8.00 Medewerker 
1 (werkzaam 
op de Uil) 

  Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker (niet 
alle kinderen 
zijn al gebracht) 

8.00 - 8.30 Medewerker 
1 (werkzaam 
op de Uil) 

  Ja (0,5 uur) Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 2 
medewerkers (niet 
alle kinderen 
zijn al gebracht) 

8.30 - 9.00 Medewerker 
1 (werkzaam 
op de Uil) 

  Ja (0,5 uur) Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 2 
medewerkers (niet 
alle kinderen 
zijn al gebracht) 

9.00 
- 
12.3
0 

 Medewerker 
2 (werkzaam 
op de 
Kwikstaart) 

Medewe
rker 3 
(werkzaa
m op de 
Uil) 

Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden 
door 1 medewerker. 

12.30 
- 
13.00 

 Medewerker 
2 (werkzaam 
op de 
Kwikstaart) 

 Nee Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
1 
medewerker nodig 

13.00 
- 
13.30 

Pauze 

overname 

door 

Medewerker 

1 (werkzaam 

op de Uil) 

Pauze 
Medewerker 
2 (werkzaam 
op de 
Kwikstaart) 

 Nee Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
1 
medewerkers nodig 



13.30- 
14.00 

 Medewerker 2 

(werkzaam op 

de Kwikstaart) 

 Nee Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
1 
medewerkers nodig 

14.00 
- 
17.00 

Medewerker 
1 (werkzaam 
op de Uil) 

Medewerker 

2 (werkzaam 

op de 

Kwikstaart) 

 Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden 
door 1 
medewerkers 



 
 
 

17.00 
- 
17.30 

 Medewerker 
2 (werkzaam 
op de 
Kwikstaart) 

 Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 1 
medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
al opgehaald) 

17.30- 
18.00 

 Medewerker 
2 (werkzaam 
op de 
Kwikstaart) 

 Nee Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 1 
medewerkers nodig 
(aantal kinderen zijn 
al opgehaald) 

18.00- 
18.30 

 Medewerker 
2 (werkzaam 
op de 
Kwikstaart) 

 Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker 
(aantal kinderen 
zijn 
al opgehaald) 

    Totale 
Afwijking 1,25 
uur 

 

 

 



 
 

 
Verticale groep de Kwikstaart (2 medewerkers) 

 

Tijd    Afwijking BKR Toelichting 

7.30 - 8.15 Medewerker 1   Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker (niet 
alle kinderen 
zijn al gebracht) 

8.15- 8.30 Medewerker 1   Ja (0,25 uur) Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opvangen worden 
door 1 
medewerkers (niet 
alle kinderen 
zijn al gebracht) 

8.30 - 9.00 Medewerker 1   Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 

9.00 – 
13.00 

Medewerker 1 Medewerker 2  Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden 
door 2 
medewerkers 

13.00 
- 
13.30 

Pauze Medewerker 2  Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 

13.30 
- 
14.00 

Medewerker 1 Pauze  Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 

14.00 – 

14.30 
Medewerker 1 Medewerker 2  Ja (0,5 uur) Voor het aantal 

aanwezige kinderen 
zijn volgens de BKR 
2 
medewerkers nodig 

14.30 
- 
17.00 

Medewerker 1 Medewerker 2  Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 



worden 
door 2 
medewerkers 



 
 
 

17.00 
- 
17.30 

 Medewerker 2  Ja (0.5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 2 
medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
al opgehaald) 

17.30- 
17.45 

 Medewerker 2  Ja (0,5 uur) Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 
twee medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
al opgehaald) 

17.45- 
18.30 

 Medewerker 2  Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker 
(aantal kinderen 
zijn 
al opgehaald) 

    Totale 
afwijking 3 
uur 

 

 

 

 

 

Verticale groep de Kwikstaart 
 

De Kwikstaart: 2 medewerkers (hele dag) om 1 medewerker (ochtend) 
Incidenteel tijdens school vakanties 
 

Tijd    Afwijking BKR Toelichting 

7.30 - 

8.00 

Medewerker 1 

(alleen een 

ochtend) 

  Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker 
(niet alle 
kinderen zijn 
al gebracht) 



8.00 - 

8.15 

Medewerker 1 

(alleen een 

ochtend) 

  Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 1 
medewerkers 
(niet alle 
kinderen 
zijn al gebracht) 

8.15- 9.00 Medewerker 1 
(alleen een 

ochtend) 

  Ja (0,75 uur) Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 



 
 
 

     2 medewerkers 
nodig 

9.00 – 
13.00 

 Medewerker 1 
(alleen een 
ochtend) 

Medewerker 2 
 

 Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 2 
medewerker 

13.00 
- 
13.30 

Pauze word 

opgevangen 

door 

medewerker 

kantoor 

Medewerker 2 

Pauze 

 

 Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerker 
nodig 

13.30 – 
14.00 

 Medewerker 2 

 

  Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerker 
nodig 



 
 
 

14.00- 
14.30 

 Medewerker 
2 

 Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerkers 
nodig 

14.30- 
17.00 

 Medewerker 

2 

 Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 1 
medewerkers 

17.00 – 
17.45 

 Medewerker 

2 

 Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn al 
opgehaald) 

17.45- 

18.30 

 Medewerker 2  Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerker 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
opgehaald) 

    Totale 

afwijking 

0,75 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verticale groep de Kwikstaart 
 

De Kwikstaart: 3 medewerkers (waarvan 1 medewerker de ochtend) om 2 medewerkers (hele dag) 
Incidenteel tijdens schoolvakanties 
 

Tijd    Afwijking BKR Toelichting 

7.30 - 

8.00 

Medewerker 1   Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker 
(niet alle 
kinderen zijn 
al gebracht) 

8.00 - 

8.15 

Medewerker 1   Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 1 
medewerkers 
(niet alle 
kinderen 
zijn al gebracht) 

8.15- 9.00 Medewerker 1 Medewerke
r 2 

 Ja (0,75 uur) Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 



 
 
 

     3 medewerkers 
nodig 

9.00 – 
13.00 

Medewerker 1 Medewerker 2 Medewerke
r 3 

Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 3 
medewerker 

13.00 
- 
13.30 

 

 

Pauze 

Medewerker 2 

Medewerke
r 3 

Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerker 
nodig 

13.30 – 
14.00 

 Medewerker 2 Pauze 
Medewerke
r 3 

Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerker 
nodig 



 
 
 

14.00- 
14.30 

 Medewerker 
2 

Medewerker 
3 

Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerkers 
nodig 

14.30- 
17.00 

 Medewerker 

2 

Medewerke
r 3 

Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 2 
medewerkers 

17.00 – 
17.45 

 Medewerker 

2 

Medewerke
r 3 

Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn al 
opgehaald) 

17.45- 

18.30 

  Medewerke
r 3 

Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerker 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
opgehaald) 

    Totale 

afwijking  

1,75 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verticale groep de Kwikstaart 
 

De Kwikstaart: 3 medewerkers 

Tijd    Afwijking BKR Toelichting 

7.30 - 

8.00 

Medewerker 1   Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 1 
medewerker 
(niet alle 
kinderen zijn 
al gebracht) 

8.00 - 

8.15 

Medewerker 1   Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 1 
medewerkers 
(niet alle 
kinderen 
zijn al gebracht) 

8.15- 9.00 Medewerker 1 Medewerke
r 2 

 Ja (0,75 uur) Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de BKR 



 
 
 

     medewerkers 
nodig 

9.00 – 
13.00 

Medewerkers Medewerker 2 Medewerke
r 3 

Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 3 
medewerker 

13.00 
- 
13.30 

Pauze Medewerker 2 Medewerke
r 3 

Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerker 
nodig 

13.30 – 
14.00 

Medewerker 1 Pauze Medewerke
r 3 

Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerker 
nodig 
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14.00- 
14.30 

Medewerker 1 Medewerker 
2 

Pauze Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 2 
medewerkers 
nodig 

14.30- 
17.00 

Medewerker 1 Medewerker 

2 

Medewerke
r 3 

Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 2 
medewerkers 

17.00 – 
17.45 

 Medewerker 

2 

Medewerke
r 3 

Ja (0,75 uur) Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn al 
opgehaald) 

17.45- 

18.30 

  Medewerke
r 3 

Nee Voor het aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 1 
medewerker 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
opgehaald) 

    Totale 

afwijking 

3 uur 
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Peuterbelevingsschool 
Peutergroep de IJsvogel 
(dicht tijdens schoolvakantie) 

Tijd    Afwijking BKR Toelichting 

08.45- 
12.00 

Medewerker 

1 

Medewerker 2  Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 2 
medewerker (niet 
alle kinderen 
zijn al gebracht) 

12.00- 

13.45 

Medewerker 
1 

  Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opvangen worden 
door 1 
medewerkers (niet 
alle kinderen 
zijn al gebracht) 

    Totale 
afwijking 0 
uur 

 

 


