F 1.2j Bevestiging ruilen
Dit formulier is bedoeld voor ouder om ruilingen aan te vragen.
Zodra het rooster voor de betreffende dag bekend is kan de ruilingsaanvraag
worden beoordeeld. De ruiling is pas na ondertekening van de eerste stap definitief.
U ontvangt een kopie van dit formulier.
Het ruilen van dagen
 is gratis en kan alleen voor een gelijk aantal uren of minder uren
 regelt u met dit formulier bij de pedagogisch medewerker(s)
 kan binnen één maand voor of binnen één maand na de te ruilen dag.
 is ook mogelijk als uw kind een opvangdag ziek is, deze niet gebruikte dag kan alleen voor het
betreffende kind ingezet worden
 regelen we het liefst in de eigen groep van het kind. Mocht er op de gewenste ‘ruildag’ geen plaats zijn
in de eigen groep, dan kan uw kind deze dag in een andere groep (met de zelfde
leeftijdssamenstelling) geplaatst worden, mits de groepsgrootte dit toelaat. Dit gaat altijd in overleg
met u en de pedagogisch medewerker van de groep
 kan niet doorgaan als er in de eigen groep en in andere groepen van de locatie geen plaats is op de
gewenste dag
 Wanneer op een ruiling akkoord is gegeven is deze definitief. Als dit teruggedraaid moet worden zal het
als een nieuwe aanvraag behandeld worden op de groep.
 is niet mogelijk met feest- en brugdagen
 bij een 40- of 48 weken contract is ruilen alleen mogelijk binnen deze 40 of 48 weken
Aanvulling buitenschoolse opvang

ruilen van een naschoolse dag kan naar zowel een naschoolse dag als naar voorschoolse dag, daarbij
geldt 1x naschool is 1x voorschool
 ruilen is mogelijk binnen dezelfde schoolvakantie en altijd alleen in hele dagen
 ruilen van een naschoolse opvangdag naar de woensdagmiddag is mogelijk ondanks het verschil in
uren brengt dit geen extra kosten met zich mee
 ruilen kan als het vervoer geen probleem geeft, dit geldt alleen bij locaties buitenschoolse opvang waar
vervoer nodig is
 ruilen van een reguliere opvangdag naar een extra BSO dag is niet mogelijk
In alle gevallen waarin bovenstaande regeling niet voorziet, beslist de wijkmanager.
Naam kind

geboortedatum

Locatie /groep
Reguliere opvang
datum

dag

Ruilen van

ochtend/middag/hele dag*

Ruilen naar

ochtend/middag/hele dag*

* doorhalen wat niet van toepassing is
Flexibele opvang * / **
datum

dag

Ruilen van
Ruilen naar
* bij BSO in de schoolvakanties is alleen hele dagen mogelijk
** bij KDO is het uitsluitend mogelijk om volledige aangevraagde uren te ruilen
Aangevraagd door

Goedgekeurd door

Datum

Datum

Naam
ouder/verzorger

Naam PM /
of ass. manager

Paraaf

Paraaf
Uw kind wordt geplaatst in groep:
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