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Doel
Er bestaat bij ouders en medewerkers van Waardse Kids duidelijkheid over hoe om te gaan
met het incidenteel afnemen van opvang op basis van een flex-contract voor NSO en/of
VSO en/of VSO Vroeg of KDV Vroeg.
Definities
Onder een flex-contract wordt verstaan: een opvangcontract voor het incidenteel afnemen
van opvang.
Een flex-contract kan afgesloten worden voor de volgende vormen van opvang:
• Naschoolse opvang (NSO), ook Sport-BSO, na schooltijd
• NSO, ook Sport-BSO, tijdens een studie-of vrije dag of vakantiedag van school
• Voorschoolse opvang (VSO)
• VSO Vroeg, dit kan alleen in combinatie met een flex-contract voor VSO of een
structureel contract voor VSO
• KDV Vroeg, dit kan alleen in combinatie met een structureel contract voor KDV
De tarieven voor de incidentele opvang NSO/VSO/Vroeg met een flex-contract staan op de
website vermeld.
Procedure voor het afnemen van incidentele opvang met een flex-contract voor NSO
en/of VSO en/of Vroeg:
• Er is een flex-opvangcontract afgesloten.
• De aanvraag voor het afnemen van deze incidentele opvangdag kan uitsluitend via de
ouder-app gedaan worden.
• De aanvraag voor het afnemen van een incidentele opvangdag moet minimaal 24 uur
(1 werkdag) van te voren gedaan worden.
• De pedagogisch medewerkers van de groep geven via de ouder-app aan of de aanvraag
gehonoreerd kan worden. De toekenning is afhankelijk van het feit of de bezetting op
de groep dit toelaat.
• Afnemen van incidentele opvang kan zowel op een schooldag, studiedag van school als
op een vakantiedag.
• De financiële administratie verstuurt achteraf een factuur voor de incidentele
afgenomen dag/dagdeel.
• Een flex-contract is gedurende de periode die op het contract vermeld staat geldig.
Voorwaarden:
• Afnemen van incidentele opvang is alleen mogelijk voor NSO, VSO, VSO Vroeg en KDV
Vroeg.
• Afnemen van incidentele opvang NSO met een flex-contract tijdens vakanties is
mogelijk. Het kind kan dan vanaf 8.15 uur gebracht worden.
• Voor de VSO Vroeg en KDV Vroeg (7.00 – 7.30 uur) geldt dat er op de betreffende dag
ook een ander kind voor deze vroege opvang aanwezig moet zijn.
• VSO Vroeg is alleen in combinatie met VSO mogelijk.
• KDV Vroeg is alleen in combinatie met een KDV-contract mogelijk.
• Verzoeken voor incidenteel extra opvang of ruildagen voor kinderen met een vast
opvangcontract gaan voor verzoeken voor kinderen met een flex-contract.
• De Sport-BSO is voor kinderen vanaf 7 jaar.
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