Regelement wisseldagen, extra dagen en inplannen van flex-uren
Wisseldagen
Uitgangspunt:
Er mogen 3 “contract- dagen” per kalenderjaar gewisseld worden naar een andere willekeurige dag.
Voorwaarden:
De te wisselen dag moet opgenomen worden binnen één maand voor of ná de eigenlijke dag.
Bijvoorbeeld:
Uw kindje staat op maandag 5 oktober op het rooster.
Deze dag mag u dan wisselen van 5 september er tot en met maandag 5 november.
-

Deze dagen graag zover mogelijk vooruit plannen. Ad-hoc wisseldagen kunnen niet altijd worden ingewilligd wegens
volle groepen.

-

Feestdagen mogen niet gewisseld worden, denk hierbij aan 2 Paasdag, 2 Pinksterdag, etc.

-

Sluitingsdagen/ -weken van de Villa mogen ook niet gewisseld worden. In de prijs zijn deze dagen/ weken verrekend.

-

Een wisseldag die is ingepland, kan niet opnieuw worden gewisseld. Indien u ervoor kiest om uw kindje op de
afgesproken wisseldag niet te brengen dan is dit uw keuze, echter deze dag wordt dan toch als wisseldag genoteerd. De
dag dat uw kindje zou komen spelen volgens de oorspronkelijke planning, komt dan óók te vervallen. Wij houden
rekening met de planning van andere kinderen en personeel ten aanzien van wisseldagen.

-

Een wisseldag kan alleen opgenomen binnen de reguliere opvang en niet binnen de flex-opvang.

-

Wisseldagen, dienen alleen per email aangevraagd te worden via: planning@kinderdagverblijfvillakakelbont.nl

e

e

Ziektedagen mogen gewisseld worden, echter let op:
U heeft dan een maand de tijd om te wisselen.
Voorbeeld: uw kind komt elke maandag en woensdag. Voor de maand januari 2016 is dat bijvoorbeeld maandag de 11e en
e
woensdag de 13 . Hij of zij wordt ziek, en u meldt af. U wilt die dagen echter op een ander moment inhalen.
U heeft dan de tijd tot vrijdag 12 februari om deze dagen in te halen.
Hieraan zijn wat consequenties verbonden:
Er zijn dan al 2 dagen van uw wisseldagen opgenomen. Deze kunt u niet meer inzetten voor noodzakelijke/ urgentere
wisselingen.
Het lukt niet altijd om aan uw wensen tegemoet te komen. De groepen zitten op bepaalde dagen vol en een wisseling kan dan
alleen plaatsvinden als er één of meerdere kinderen afvallen. Natuurlijk doen wij ons best om aan uw wensen tegemoet te
komen en zullen wij u alternatieven bieden.
Indien het niet lukt om een wisseldag wegens ziekte te wisselen, dan komt deze te vervallen.
NB
Ouders die reguliere opvang afnemen, willen wij verzoeken de kinderen niet te brengen vóór 7:45 uur. Iedere dag zijn er in de
vroege opvang kinderen aanwezig die óf volgens flex-rooster uren afnemen óf een vroeg uur opnemen.
Indien u uw kinderen eerder brengt, klopt de wettelijke verhouding tussen leidsters en kinderen niet meer.
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Extra dagen
Uitgangspunt:
Iedere ouder mag te allen tijden een extra dag aanvragen.
Voorwaarden:
De aanvraag van extra dagen dienen gedaan te worden per email naar planning@kinderdagverblijfvillakakelbont.
De aanvraag van een extra dag kan pas toegezegd worden als we alle flexroosters in het bezit hebben van de maand
waarin de extra dag is aangevraagd.
Een ad-hoc extra dag kan niet altijd worden toegezegd in verband met de volle groepen.
- Een extra dag die is toegezegd en ingepland kan niet meer worden geannuleerd. Indien u besluit uw kind(eren) niet te
brengen, zal deze dag toch in rekening worden gebracht.

Inplannen van flex-uren
Uitgangspunt:
Ouders die voor hun kind(eren) een flex-contract hebben afgesloten, nemen uren af volgens rooster. Het kan voorkomen dat dit
buiten de reguliere haal- en brengtijden is.
Voorwaarden:
 Het rooster wordt aan het begin van de maand, voorafgaand aan de maand waarin gepland dient te worden naar ons
gemaild. Dit kan naar planning@kinderdagverblijfvillakakelbont.
Voorbeeld: begin januari wordt het rooster voor de maand februari gestuurd. Eerder mag altijd.
 Het rooster dat is ingepland, kan niet meer worden aangepast als de maand is ingegaan. Dat wil zeggen dat als het
rooster van maand februari is gepland en de maand februari gestart is, er geen wijzigingen voor die maand meer
doorgevoerd kunnen worden.
 Indien u besluit uw kind(eren) niet te brengen, zullen de uren wel berekend worden.

Regelement wisseldagen, extra dagen en afname flex-uren

