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___________________________________________________________________________
Wijzigingen die betrekking hebben op het rooster:
(naam + achternaam van het kind) ……………………………………….……….
Huidige groep:……………………………………………………………….. wil:

o Extra dagdeel op:
o Ruildag: i.p.v.:
graag:

o Anders:

……. - ……. - ………. ochtend / middag / hele dag
……. - ……. - ………. ochtend / middag / hele dag
……. - ……. - ………. ochtend / middag / hele dag
…………………………………………………………

Datum:
……. - ……. - ……….
Handtekening ouder / verzorger:
……………………………………………….

Akkoord: Ja / Nee
In te vullen door SKO-roostermaker

Stichting Kindcentrum Oldebroek
www.skgo.nl

Formulier ruil en extra dagdelen
Document: formulier

info@skgo.nl
Tel.nr.038-3762344

Wijzigingen die betrekking hebben op het rooster:
(naam + achternaam van het kind) ……………………………………..….……….

Huidige groep:…………………………………………………………………. wil:

o Extra dagdeel op:
o Ruildag: i.p.v.:
graag:

o Anders:

……. - ……. - …….… ochtend / middag / hele dag
……. - ……. - ………. ochtend / middag / hele dag
……. - ……. - ………. ochtend / middag / hele dag
…………………………………………………………

Datum:
……. - ……. - ……….
Handtekening ouder / verzorger:
Akkoord: Ja / Nee
In te vullen door SKO-roostermaker

Versiedatum: 9 februari 2016
Documenteigenaar: leidinggevende

Pagina 1 van 2

Stichting Kindcentrum Oldebroek
www.skgo.nl

Formulier ruil en extra dagdelen
Document: formulier

info@skgo.nl
Tel.nr. 038-3762344

___________________________________________________________________________
Procedure ruildagen:
Van ruildagen kan onbeperkt gebruik worden gemaakt als aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
-

Ruildagen moeten schriftelijk worden aangevraagd. Aanvraagformulieren hiervoor liggen
bij de entree van het KDV en op alle BSO-locaties.

-

De roostermaker c.q. groepsleiding bepaalt of het door de klant gewenste ruilmoment
mogelijk is en geeft door aan de klant of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Vanwege
rooster technische aspecten kunnen wij u dit laten weten als het rooster is gemaakt.

-

Officieel erkende feestdagen, dus dagen waarop de instelling conform CAO gesloten is,
kunnen niet worden geruild.

-

De sluitingsdagen tussen kerst en oud en nieuw kunnen niet worden geruild, aangezien
de S.K.O. deze dagen niet in rekening brengt.

-

De aanvraag dient compleet te worden ingevuld, namelijk de te ruilen dag en het
gewenste opvang moment dienen op hetzelfde formulier te worden aangegeven.

-

Ruildagen dienen vooraf te worden aangevraagd. Achteraf ruilen is niet mogelijk (een
dagdeel gratis opvang, omdat een kind eerder een dag geen opvang heeft gehad, is niet
mogelijk).

-

Ruilen kan voor eenzelfde dagdeel / blok: meer uren worden in rekening gebracht. Minder
uren worden niet gecrediteerd.
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