Onderwerp: informatie over onze flexibele opvang 2022, KDV en BSO
Bij een aanvraag voor flexibele opvang doorloopt u de volgende stappen:
- U vraagt de opvang aan via ons Ouderportaal
- U geeft minimaal 15 dagen van te voren aan op welke datum/data u opvang wilt
- U krijgt z.s.m. een beoordeling van de afdeling Planning & Plaatsing via ons Ouderportaal.

Flexibele opvang KDV Stampertjes, Tierlantijn, PetteVlet en de Helix
- U heeft een maandelijks contract voor 30 uur per maand. Afrekening van extra afgenomen
uren geschiedt iedere maand rond de 15e van de maand.
- Het tegoed wordt per kwartaal toegekend en zijn 4 maanden geldig. (Kwartaal + één
maand) Niet afgenomen uren vervallen na 4 maanden.
- U vraagt uiterlijk 15 dagen van tevoren aan in verband met onze personeelsplanning.
- Annuleren van een gereserveerde dag is mogelijk tot 14 dagen voor de betreffende dag.
Daarna worden de kosten van de opvang in rekening gebracht.
- Flexibele dagen kunnen niet geruild worden.
- Bij een ochtendblok brengt u uw kind in ieder geval vóór 9.00 uur.
De volgende bloktijden kunt u afnemen:
Brengtijden
Halen voor alle vestigingen
Halen bij de PetteVlet en de Helix, uiterlijk

Halen bij de Tierlantijn, uiterlijk

Halen bij de Stampertjes / Twiddel, uiterlijk

7.00 uur, 7.30 uur, 12.30 uur
13.00 uur (halen tussen 12.30 en 13.00 uur)
14.30 uur
16.00 uur
17.00 uur
18.30 uur
14.45 uur
16.00 uur
17.00 uur
18.30 uur
14.45 uur
16.00 uur
17.00 uur
18.30 uur

Flexibele opvang KDV Jungle Rock
- U heeft een 0-uren contract.
- Afgenomen uren worden per maand gefactureerd.
- U vraagt uiterlijk 15 dagen van tevoren aan in verband met onze personeelsplanning.
- Annuleren van een gereserveerde dag is mogelijk tot 14 dagen voor de betreffende dag.
Daarna worden de kosten van de opvang in rekening gebracht.
- Flexibele dagen kunnen niet geruild worden.
- Minimum afname van 3 uur per keer.
- Afname per half uur.
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Haal- en breng momenten Jungle Rock
Tussen 07.00 uur en 08.30 uur
Tussen 10.00 uur en 11.30 uur
Tussen 13.00 uur en 14.30 uur
Na 16.00 uur

Flexibele opvang BSO en VSO
- Flexcontract BSO: U heeft een maandelijks contract voor 10 uur per maand.
- Flexcontract VSO: U heeft een maandelijks contract voor 3 uur per maand.
- Afrekening van extra afgenomen uren geschiedt iedere maand rond de 15e van de maand.
- Het tegoed wordt per kwartaal toegekend en zijn 4 maanden geldig. (Kwartaal + één
maand) Niet afgenomen uren vervallen na 4 maanden.
- U vraagt uiterlijk 15 dagen van tevoren aan in verband met onze personeelsplanning.
- Annuleren van een gereserveerde dag is mogelijk tot 14 dagen voor de betreffende dag.
Daarna worden de kosten van de opvang in rekening gebracht.
- Flexibele dagen kunnen niet worden geruild.
Brengtijden voorschoolse opvang (VSO)
Begintijd schoolweken
Eindtijd schoolweken
Brengtijd vakantieweken
Eindtijd vakantieweken halve dag*
Eindtijd vakantieweken hele dag

7.00 uur
Vanaf sluitingstijd school: 14.00 uur, 14.15 uur,
14.30 uur
18.30 uur
7.00 uur of 8.15 uur
13.15 uur
18.30 uur

*een halve dag kan alleen als er geen uitjes gepland staan voor die dag.
U kunt met een flexibel contract voor VSO geen middagopvang of vakantieopvang afnemen.
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