5. Informatie voor ouders
5.6. Ruilen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.6.1 Ruilen:
Als u een keer geen gebruik kunt maken van onze opvang, omdat uw kind ziek is of u bent op
vakantie, dan bieden wij u de mogelijkheid aan om de niet gebruikte dagen te ruilen.
U kunt de dagen inhalen binnen een periode van 14 dagen voor en 14 dagen na de gemiste dag(en).
In de zomervakantie kunt u ruilen binnen de gehele vakantieperiode. Hiermee bedoelen we de
vastgestelde basisschoolvakantie van regio Midden, bepaald door het Ministerie van Onderwijs.
Spelregels:
 Het ruilen of inhalen van een dag vraagt u aan via de ouderlogin (via website of app). Alleen
aanvragen via de login kunnen wij in behandeling nemen, aanvragen via de groep is niet
mogelijk.
 Aanvragen worden minimaal 5 werkdagen van te voren in de ouderlogin gezet. Wij streven
ernaar om tijdig te reageren maar kunnen geen garantie geven. BenBelle Kinderopvang biedt
garantie op plaats op de in de plaatsingsovereenkomst overeengekomen vaste opvangdagen.
Een gemiste opvangdag leidt niet tot ‘recht’ op opvang op een andere dag.
 Ruilen of inhalen is alleen mogelijk als de locatie en het aantal beschikbare pedagogisch
medewerkers het toelaten. Wij zijn gebonden aan de regels die de overheid ons stelt. Het
maximale aantal kinderen per locatie, per groep en per medewerker is vastgesteld en daar
houden we ons aan. We kunnen voor ruildagen geen extra personeel inplannen.
 Ook wordt gekeken naar de groepssamenstelling en de stabiliteit van de groep kinderen.
Soms is het niet in het belang van de groep om een kind extra te laten komen.
 Het afnemen van extra opvang en het ruilen van dagen is alleen mogelijk binnen de
contractperiode. Het is dus niet mogelijk om de plaatsing op te zeggen en na de einddatum
van het contract nog opvang af te nemen door het inzetten van ruildagen.
Om zoveel mogelijk ouders te kunnen laten ruilen is het van belang dat u uw kind tijdig afmeld als het
een dag of aantal dagen niet komt. Zo weten onze planners op welke dagen ze andere kinderen een
ruildag kunnen aanbieden.
Wat is het verschil tussen ruilen en het aanvragen van een extra dag?
Bij een ruiling wordt de plaatsing op de dag die u heeft opgegeven om te ruilen pas weer vrijgegeven
op het moment dat uw ruiling is goedgekeurd. Mocht de ruiling in ons systeem dus niet worden
goedgekeurd, dan heeft uw kind altijd nog plaats op de oorspronkelijke dag.
Als u uw kind eerst afmeldt en daarna een aanvraag voor een extra dag doet, dan is de plaats op de
afgemelde dag vergeven. Mocht uw extra dag opvang dus niet worden goedgekeurd, dan heeft u op
beide dagen geen opvangmogelijkheid.
5.5.2.Opvang buiten de eigen stamgroep:
Ieder kind maakt deel uit van een vaste stamgroep. Soms komt het voor dat ouders een extra dag of
dagdeel willen afnemen of een ruildag buiten de vaste uren. Omdat wij een dienstverlenende houding
nastreven, is dit in de meeste gevallen mogelijk.
Soms lukt het niet om een kind op de eigen stamgroep een extra of ruildag aan te bieden. In overleg
met ouders kijken we dan of opvang op een andere groep mogelijk is.
Met ingang van 1 januari 2013 zijn de wettelijke regels met betrekking tot incidentele opvang op een
andere groep veranderd. Een kind kan alleen op een andere groep geplaatst worden als we
schriftelijke toestemming van ouders hebben. De GGD controleert deze regel. Geen schriftelijke
toestemming is helaas geen opvang.
De toestemmingsformulieren zijn op de groep verkrijgbaar.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.6.3 Feestdagen en studiedagen:
Onze kinderdagverblijven zijn het gehele jaar geopend, wij kennen geen vakantiesluiting. Op erkende
nationale feestdagen zijn wij gesloten:
 Nieuwjaarsdag
 Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar sinds 2010)
 Hemelvaartsdag
e
 2 paasdag
e
 2 pinksterdag
 Koningsdag
e
 1 Kerstdag
e
 2 Kerstdag
Op 24 en 31 december sluiten wij om 17:30 ipv 18:30. Deze uren worden niet gecompenseerd.
5.6.3 Studiedagen:
In 2019 is er een gezamenlijke studiedag voor alle locaties: 9 april.
Compensatie feestdag en studiedagen:
De feest- en studiedagen maken deel uit van het contract, deze worden niet gecompenseerd.
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