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Uitvoering contract Kinderopvang Tomtiedom PB33
•
•
•
•

BSO met vakantie
BSO zonder vakantie
12 weken contract (alleen vakantie)
Voorschoolse/ Verlengde opvang

PB33 houdt de weken schoolvakantie aan zoals die worden gehanteerd door de basisscholen in onze
regio.
Het wisselen en combineren van BSO pakketten.
Het wisselen van pakket kan één keer per kalenderjaar. Pakketten zijn te combineren door per vaste
dag een vast pakket te kiezen.
Het totale jaartarief is omgerekend naar 12 gelijke maandtarieven i.v.m. de kinderopvangtoeslag.
Extra opvang wordt apart op de factuur aangegeven.
Feestdagen
De opvang is gesloten op landelijke officiële feestdagen zoals beschreven in de cao kinderopvang. Het
is niet mogelijk een feestdag te ruilen met een andere dag.
PB33 heeft een aantal studiedagen. Deze worden aan het begin van het jaar bekend gemaakt. Deze
dagen zijn niet te compenseren.
Indien mogelijk is het geen probleem uw kind kosteloos een extra dag te brengen. Dit is echter niet ter
compensatie van een andere dag.
Contractduur
Het contract heeft een looptijd tot uw kind 13 jaar wordt. Dit is in overleg aan te passen.
De opzegtermijn bedraagt een maand en geschiedt schriftelijk of via de mail.
Het is niet mogelijk om de overeenkomst tijdelijk stop te zetten. De periode tussen de laatste dag van
het contract en de eerste dag van het nieuwe contract moet minimaal 2 maanden bedragen. Indien dit
niet het geval is, zal een maand kinderopvang in rekening worden gebracht.
In bijzondere gevallen kan samen worden gekeken naar een oplossing.
Ruilen van dagen/ extra dagen
Ruilen van dagen in een schoolweek is geen probleem, mits de groepsgrootte dit toelaat. Overleg dit
met de aanwezige leiding.
Een geruilde dag kan tot 24u van tevoren worden teruggedraaid, mits de groepsgrootte dit toelaat.
Ruilen van schooldagen naar de vakantie en andersom is niet mogelijk.
Per jaar worden 2 studiedagen van de basisschool van uw kind opgevangen. Valt de studiedag niet op
een vaste opvang dag van uw kind, maar heeft u wel opvang nodig dan kan altijd worden gekeken of
wij kunnen helpen.
Het BSO contract inclusief vakantie biedt tevens opvang op dagen dat een basisschool eerder uit is,
bijvoorbeeld met feestdagen.
Mocht een basisschool onverwacht een extra dag dicht zijn dan wordt samen gekeken hoe we een
passende manier van opvang kunnen aanbieden.

