Kindercentrum
Kindercentrum Broekie
De Gildekamp 60-06
6545 LX Nijmegen

BSO
Extra studiedagen / middagen
( Inleveren bij de medewerker / leiding )

Telefoon: 024 3886731
Email: info@Broekie.NU
Bankrelatie: ABN AMRO
Rekeningnr. 61.31.28.656
Handelsregister: 10143456

Klant nummer: 0
Voor en achternaam kind;
Voor en achternaam kind;
Voor en achternaam kind;
Naam School;
Datum;

Handtekening ouder/verzorger………….……………..

Opvang op de eigen groep mogelijk

JA

NEE

 Indien er op dit formulier wordt aangegeven dat de opvang niet mogelijk is op de eigen
groep. Gaat de klant daarmee akkoord door ondertekening van dit formulier.

Dag en datum

Aanvraag toegekend
Handtekening leiding

JA

Ochtend
Van …. - ….. uur

Middag
Van ….. - ….. uur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NEE

Toelichting
Kindercentrum Broekie stelt aan het begin van ieder schooljaar vier studiedagen per school
vast, waarop kinderen, die op die betreffende dagen normaal ook naar de opvang komen, de
gehele dag opvang kunnen afnemen. Deze studiedagen zijn bij de overeenkomst voor
naschoolse opvang inbegrepen.
Als er later een extra studiedag door de school van uw kind wordt ingepland, dan kunt u bij de
BSO navragen of er voldoende animo is om opvang voor een dagdeel of een hele dag af te
nemen. U gebruikt dit formulier alleen voor het aanvragen van deze extra studiedagen. ZOZ.
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Voorwaarden reguliere afname studiedagen;
Elke basisschool heeft per jaar gemiddeld drie a vier studiedagen die ze aan het begin van het
schooljaar bekend maken. Daarnaast worden er gedurende het jaar nog aanvullende studiedagen / middagen opgenomen. Dit verschilt per school.
Als extra service biedt Kindercentrum Broekie ouders vier gratis studie opvangdagen aan.
Voorwaarden voor opvang tijdens studiedagen:
• Uw kind mag van de gratis opvang gebruik maken wanneer de studiedag valt op een
reguliere opvang dag, dus waarop u normaal ook opvang afneemt.
• Maximaal vier opvangdagen per schooljaar.
• De directie bepaalt op welke dagen de bso gratis studiedagopvang aanbiedt aan de
hand van het rooster van de scholen op het “ t’ Kompas “, indien dat niet overeenkomt
met het rooster van uw kind laat ons dat dan bij aanvang van het schooljaar weten
zodat wij in overleg met u de studiedagen kunnen vaststellen.
• Kinderen met een flexibele overeenkomst kunnen ook gebruik maken van de gratis
opvang tijdens studiedagen. Ook in dit geval geldt dat de studiedag moet vallen op een
dag waarop u regelmatig opvang afneemt.
• De vier gratis dagen studiedagopvang die Kindercentrum Broekie aanbiedt zijn alleen
bedoeld om opvang op studiedagen af te nemen en kunt u niet inzetten voor andere
doeleinden
• Overige roostervrije dagen, margedagen en/of ADV-dagen vallen niet onder deze
regeling.
• Studiedagopvang is van 7.30 tot 15.00 uur of van 12.00 tot 15.00 uur. Hierna is er
reguliere bso. Studiedagopvang van 12.00 tot 15.00 telt als één studiedag.
• Aanmelden voor studiedagopvang moet schriftelijk met het daarvoor bestemde
formulier en kan tot vier weken vóór de studiedag bij de bso.
• Wanneer u na aanmelding uw kind weer wilt afmelden dan kan dat tot vier weken
vóór de studiedag
• Het kan voorkomen dat de studiedagopvang plaatsvindt bij een andere groep / locatie
van het Kindercentrum. Vanzelfsprekend geeft de bso dit tijdig aan u door
• Het ruilen en opsparen van dag(en) /delen is tijdens studiedagopvang niet mogelijk.
Heeft de school van uw kind ook nog een studiedag gepland buiten de vier gratis aangeboden
studiedagopvang dagen? Dan kunt u incidentele opvang aanvragen. Dit kan alleen wanneer de
bso op die dag geopend is en er voldoende aanmeldingen zijn. U betaalt dan het incidentele
tarief voor deze opvang.
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