Reglement flex- en/of vak/adv opvang
1. Het rooster voor opvang zal minimaal twee weken van tevoren worden ingediend. De opvang is alleen
mogelijk indien bezetting in de groep dit toelaat.
Bij een volle groep bestaat de mogelijkheid voor opvang in andere groepen.
2. Volgens flexcontract dient men minimaal 1 hele dag of 2 halve dagen gemiddeld per week af te nemen.
Bij vak/adv is dit 4 hele of 8 halve dagen per jaar.
3. Er wordt niet gerestitueerd wanneer binnen 14 dagen voor de aangevraagde datum wordt besloten hier
geen gebruik van te maken.
4. Flex opvang wordt naar aanleiding van het ingediende rooster vooruit per maand in rekening gebracht. Is
het rooster niet op tijd bekend dan wordt op basis van min. afname een rekening gemaakt. Deze wordt
na afloop van de maand verrekend met de daadwerkelijk afname.
Vak/adv opvang wordt achteraf in rekening gebracht.
Incidentele verlengde opvang (vanaf 07.00 uur en tot 18.30 uur)
1. Het rooster voor opvang zal minimaal twee weken van tevoren worden ingediend.
2. Er wordt niet gerestitueerd wanneer binnen een week voor de aangevraagde datum wordt besloten hier
geen gebruik van te maken.
3. Indien binnen een week na indiening van het verzoek niets is vernomen dan kan men er vanuit gaan dat
het verzoek is ingewilligd.
4. Verlengde opvang wordt naar aanleiding van het ingediende rooster achteraf in rekening gebracht.
5. Opvang wordt geboden in het hoofdgebouw in 1 groep. Medewerkers zullen zorgen voor het op tijd
brengen naar de juiste groep.
Verlengde opvang bij halve dagopvang (vm 12.30-13.30 en nm 12.00-13-00)
Indien dit een vaste opvang is, wordt dit in het contract meegenomen en betaalt men het
basistarief.
Is het een incidentele opvang dan valt het onder extra- of flex opvang en betaalt men het hogere
uurtarief.
Ruildagen
1. Per jaar kunt u onbeperkt ruilenconform de contractdagen.
2. Aanvragen kunnen zowel voor- als achteraf ingediend worden.
3. Alleen als de bezetting dit toelaat kan een ruildag plaatsvinden; bij een volle groep bestaat de
mogelijkheid voor opvang in andere groepen.
4. Men krijgt uiterlijk 1 week voor de te ruilen dag bericht van de groep.
5. Uren (bijvoorbeeld voorschools en naschoolse opvang) kunnen niet gespaard worden om hiervoor een hele
dag opvang terug te krijgen.
6. Indien men het kind niet min. een dag van te voren heeft afgemeld kan de niet gebruikte dag niet
geruild worden (ziekte uitgezonderd).
(bv. het kind wordt in de loop van de ochtend onverwacht opgehaald, dan kan de middag niet meer
geruild worden omdat dit niet min. een dag van te voren is aangegeven)
7. Ruildagen zijn persoonsgebonden en kunnen dus niet worden overgedragen op een ander kind.
8. Niet gebruikte ruildagen in een jaar komen te vervallen. De ruildagen moeten in het kalenderjaar van
toewijzing worden gebruikt en kunnen dus niet meegenomen worden naar het volgende jaar.
9. Indien de toegekende ruildag, om welke reden ook, niet opgenomen kan worden, komt deze te vervallen.
10. Bij aangaan of beëindiging van het contract in de loop van het kalenderjaar zal het aantal ruildagen naar
evenredigheid worden berekend.

Extra dagen opvang
1. Er wordt niet gerestitueerd wanneer binnen 14 dagen voor de aangevraagde datum wordt besloten hier
geen gebruik van te maken.
2. De opvang is alleen mogelijk indien bezetting in de groep dit toelaat.
Bij een volle groep bestaat de mogelijkheid voor opvang in andere groepen.

