Ruildagenbeleid 2018
Als extra service bieden wij de mogelijkheid om na afwezigheid opvangdagen in te halen/te ruilen op
voorwaarde dat de groepsgrootte het toelaat.
Wanneer een kind een dagdeel afwezig is dan worden de uren binnen dit dagdeel met ingang van
omgezet in een tegoed. Hierbij wordt bijvoorbeeld 1 uur omgezet naar 1 “Roefje” en een half uur
wordt omgezet naar 0,5 “Roefje”. Op basis van de Roefjes kunt u een dagdeel opvang vastleggen.
Tegoed kan een maand voorafgaande aan een dag afwezigheid worden ingezet en blijft binnen het
kalenderjaar geldig.. Tegoed dat ontstaat vanuit feestdagen is binnen het volledige kalenderjaar al
beschikbaar om te gebruiken.
Alleen wanneer er een tegoed is ontstaan vanuit een flexibel opvangcontract dan is dit tegoed een
maand geldig.
Op welk moment dient een kind afwezig te worden gemeld:
Om tegoed op te bouwen dient een kind te worden afgemeld.
Om voor de dag afwezigheid tegoed op te bouwen is het van belang dat een ouder voor 8.00 uur
doorgeeft dat een kind de opvang niet bezoekt.
Indien later wordt gemeld dat een kind niet aanwezig is, kan de betreffende dag niet meer worden
ingehaald.
Uitzondering waarbij opvang toch wordt omgezet in Roefjes:
Uw kind wordt in de ochtend ziek
Wanneer een kind ziek wordt op de groep en wordt opgehaald voor 12.00 uur of in de ochtend op
school waarbij voor 12.00 uur afwezigheid wordt gemeld middels het ouderportaal dan worden de
uren van het middagdagdeel nog wel omgezet in Roefjes.

Hoe kan een kind afwezig worden gemeld en hoe kan opvang op basis van Roefjes worden
aangevraagd:
Het afwezig melden is alleen mogelijk middels het ouderportaal. Ook het aanvragen van opvang op
basis van Roefjes is mogelijk middels het ouderportaal.
Een ruildagdeel kan op elk moment worden aangevraagd maar pas maximaal 2 weken van te voren
definitief worden toegezegd.
U kunt geen beroep doen op het ouderportaal, indien:
De opvang wordt vastgelegd op basis van feestdagen langer dan een maand vooruit..
Roefjes van broertjes/zusjes binnen dezelfde opvangsoort worden uitgewisseld.
U Roefjes wenst in te zetten voor studiedagen van de basisschool
Wanneer u gebruik wenst te maken van dit tegoed dan kunt u een mail sturen naar de afdeling
planning: planning@kindercentraderoef.nl
Aandachtspunten met betrekking tot het gebruiken van Roefjes:
Ruilen is alleen mogelijk wanneer de groepsgrootte/opbouw het toelaat. Er worden hiervoor
geen extra pedagogisch medewerkers ingezet.
Indien er op de eigen locatie/groep geen ruimte is om gebruik te maken van opvang op basis
van een tegoed en op een andere groep/locatie wel, dan is het mogelijk deze op verzoek van
de ouder/verzorger op een andere locatie/groep in te zetten.
Wanneer broertjes en/of zusjes beiden de opvang bezoeken dan is tegoed onderling
inwisselbaar. Echter wel binnen dezelfde opvangsoort.
Wanneer er tegoed is vastgelegd voor een kind en uiteindelijk bezoekt hij/zij de opvang niet dan
vervalt dit tegoed.
Voor de verlengde opvang gelden dezelfde voorwaarden als voor de KDV en BSO, maar het
verlengde deel dient altijd te zijn gekoppeld aan een dagdeel, dus geen losse halve uren.
Opvang tijdens een studiedag van school is mogelijk op basis van tegoed. De opvang tijdens de
studiedag kan mogelijk gecentraliseerd worden. Hierdoor kan er ook op een studiedag een
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uitdagend activiteitenprogramma worden aangeboden. De opvang wordt geboden bij minimaal
3 kinderen.
Buitenschoolse opvang: Opgebouwd tegoed in schoolweken kan alleen tijdens
schoolweken worden ingezet om opvang vast te leggen.
Buitenschoolse opvang: Opgebouwd tegoed in school-vakantieweken kan alleen tijdens
school-vakantieweken worden ingezet om opvang vast te leggen.
Bij beëindiging van een contract dan vervalt het tegoed.
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