Extra dagdeel en ruilen
Extra dag:
Wanneer u uw kind incidenteel een extra dag of uren wilt laten komen kunt u dit het
beste zo vroeg mogelijk aangeven. (Dit vergroot de kans op een akkoord!) U kunt
dan vóór de gewenste dag een volledig ingevuld aanvraagformulier inleveren op de
groep van uw kind. Op het formulier moeten een aantal gegevens worden ingevuld
om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. Of de extra opvang mogelijk is hangt
af van het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers die op deze dag aanwezig
zijn. Een extra dag of uren wordt in rekening gebracht op de factuur van de
volgende maand.
Ruildag:
Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat u graag een dag wilt ruilen. Dit is
natuurlijk mogelijk onder bepaalde voorwaarden:
















Ruilen kan alleen worden toegestaan als de normale bezetting van de groep
het toelaat. Er wordt geen extra personeel ingezet. Moet er een extra
personeelslid worden ingezet, zal het een extra dag worden, ipv. een ruildag.
Maar dit zal dan met u besproken worden.
U mag, ruilen naar rato. Dat betekend komt uw kind 2 dagen in de week naar
de kinderopvang, mag u 2 dagen per maand ruilen.
de landelijk erkende feestdagen mogen niet worden geruild.
Bij ziekte en vakantie is ruilen NIET mogelijk.
U dient zo vroeg mogelijk ( maar in ieder geval een week van te voren) vóór
de gewenste dag een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren op de
groep van uw kind. Op het formulier moeten een aantal gegevens worden
ingevuld om de aanvraag goed te kunnen beoordelen.
Op uw aanvraag geeft u aan, welk contractdag uw kind niet aanwezig is; dat
is voor ons controleerbaar en dit is ook nodig voor de aanvraag. Daarnaast
geeft u aan welke dag u zou willen dat uw kind zou komen om de dag te
ruilen.
De pedagogisch medewerker zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen
over de aanvraag. U hoort dan of het mogelijk is op de door u aangevraagde
dag.
Ruilen is een extra service, géén recht. U kunt dan ook geen rechten ontlenen
aan opvangdagen die niet geruild kunnen worden.
Uiterlijk 2 dagen, maar zoveel eerder als mogelijk is, hoort de ouder of ruilen
wel of niet mogelijk is.
Wanneer ruilen volgens de pedagogisch medewerkers uit pedagogisch
oogpunt voor het kind niet verantwoord is, wordt dit bespreekbaar gemaakt
bij de ouder.
Opvangdagen die al geweest zijn, kunnen NIET meer geruild worden.
(bijvoorbeeld bij ziekte)
Een ruilafspraak is alleen geldig als deze schriftelijk is vastgelegd en
ondertekend door de ouder en door één van de medewerkers van de
groep, of een leidinggevende.

Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Aanvraagformulier Extra Dag
Naam Kind:

………………………………………………………..

Datum aanvraag:

………………………………………………………..

Gewenste dag:

………………………………………………………..

Van:

………………………………………………………..

Tot:

………………………………………………………..

In te vullen door Pedagogisch medewerker:
Akkoord:

Ja / Nee

Handtekening PM: ………………………………………………………..
Ouders / verzorgers geïnformeerd door: ………………………….
Handtekening ouder / verzorger: …………………………………….
Het formulier dient, volledig ingevuld, minimaal één week voor de gewenste
extra dag te zijn ingeleverd bij een Pedagogisch medewerker. U krijgt zo
spoedig mogelijk antwoord op de aanvraag.

Voorwaarden:
- Een extra dag kan alleen worden toegestaan als de normale bezetting van de
groep het toelaat.
- U dient zo vroeg mogelijk ( dit vergroot de kans op akkoord) vóór de
gewenste dag een volledig ingevuld aanvraagformulier af te geven aan een
Pedagogisch medewerker.
- De Pedagogisch medewerker zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen
over de aanvraag. U hoort dan of het mogelijk is een extra dag af te nemen,
op de door u aangevraagde dag.
- Een extra dag is een extra service, géén recht!
- Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de extra dag bij een volledig
ingevuld en ondertekend formulier door ouder/ verzorger en Pedagogisch
medewerker.

Aanvraagformulier Ruildag
Naam Kind:

………………………………………………………..

Datum aanvraag:

………………………………………………………..

Te ruilen dag:

………………………………………………………..

Aantal uren:

………………………………………………………..

Gewenste dag:

………………………………………………………..

Van:

………………………………………………………..

Tot:

………………………………………………………..

In te vullen door Pedagogisch medewerker:
Akkoord:

Ja / Nee

Handtekening PM: ………………………………………………………..
Ouders / verzorgers geïnformeerd door: ………………………….
Handtekening ouder / verzorger: …………………………………….
Het formulier dient, volledig ingevuld, minimaal één week voor de gewenste
extra dag te zijn ingeleverd bij een Pedagogisch medewerker. U krijgt zo
spoedig mogelijk antwoord op de aanvraag.
Feestdagen en sluitingsdagen kunnen niet worden geruild.
Voorwaarden:
- Een ruildag kan alleen worden toegestaan als de normale bezetting van de
groep het toelaat. Er wordt geen extra personeel ingezet.
- U mag ruilen naar rato. Dat betekend: Komt uw kind 2 dagen per week naar
de opvang, mag u 2 dagen per maand ruilen.
- De landelijk erkende feestdagen en de sluitingsdagen mogen niet geruild
worden.
- U dient zo vroeg mogelijk ( dit vergroot de kans op akkoord) vóór de
gewenste dag een volledig ingevuld aanvraagformulier af te geven aan een
Pedagogisch medewerker.
- De Pedagogisch medewerker zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen
over de aanvraag. U hoort dan of het mogelijk is een extra dag af te nemen,
op de door u aangevraagde dag.
- Een extra dag is een extra service, géén recht!
- Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de ruildag bij een volledig ingevuld
en ondertekend formulier door ouder/ verzorger en Pedagogisch medewerker.

