Kindercentrum
BSO & KDV

Kindercentrum Broekie
De Gildekamp 60-06
6545 LX Nijmegen
Telefoon: 024 3886731
Email: info@Broekie.NU
Bankrelatie: ABN AMRO
Rekeningnr. 61.31.28.656
Handelsregister: 10143456

( Inleveren bij de leiding )

Aanvraag formulier rooster of flexibele opvang
In te vullen door de klant;

Klant nummer:
Voor en achternaam kind;
Aantal dagdelen per week, conform de overeenkomst;
Bij BSO naam School;

KDV

BSO

vullen
door het Kindercentrum;
Datum;
Handtekening ouder/verzorger………….……………..

KDV
Dag en datum

Ochtend Middag

VSO

BSO
TSO Middag kort

Anders

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Ma
Di
Wo
Do
Vr
In te vullen door het Kindercentrum:
Ontvangst formulier, datum;
Aanvraag toegekend
JA
Handtekening leiding
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Datum;
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Toelichting en voorwaarden flexibele opvang:
Het reserveringsformulier is bedoeld om uw rooster voor flexibele dagopvang kenbaar te
maken.
Onder flexibele opvang verstaan we de opvang die u op wisselende dagdelen in de week bij
een kinderopvanglocatie afneemt.
 Flexibele opvang bieden we per dagdeel aan.
 Ouders sluiten een speciale overeenkomst voor flexibele opvang af.
 De overeenkomst is gebonden aan een minimum van gemiddeld één dagdeel per week.
 Ouders/verzorgers leveren uiterlijk drie weken voor aanvang van de opvang, en
vervolgens drie weken voor het begin van elke maand, het aanvraag formulier flexibele
opvang voor de gewenste opvang, bij de leiding in. De leiding plant de aangevraagde
flexibele opvang.
 Ouders/verzorgers hebben, bij tijdig aanleveren, recht op de opvang die past binnen de
overeenkomst.
 Bij te laat aanleveren van het rooster vervalt het automatisch recht. Beoordeling vindt
dan plaats conform incidentele opvang en ruilen van dagen. Het geplande aantal
kinderen bij de groep en in het kindercentrum is dan medebepalend of de opvang op de
gewenste dagen kan plaatsvinden. Wanneer ouders/verzorgers meer vragen dan zij in
de overeenkomst hebben laten vastleggen, hebben zij geen automatisch recht.
beoordeling is dan conform incidentele opvang.
 Wanneer een ouder meer dagdelen wenst af te nemen dan in de overeenkomst staat,
geldt de regeling van incidentele opvang. Hiervoor heeft het Kindercentrum een ander
aanvraagformulier.
 Bij teveel aanvragen voor flexibele opvang op een opvang locatie,
kunnen we een wachtlijst voor flexibele overeenkomsten hanteren.
 Wanneer ouders minder dagdelen per week afnemen dan waar zij volgens de
overeenkomst recht op hebben, is het niet toegestaan deze dagdelen op te sparen en
later af te nemen.
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