Flexopvang op de bso
Flexopvang betekent dat kinderen op wisselende dagen op de
bso kunnen komen. Met een flexibel contract heeft u een contract voor
een vast áántal dagdelen per week, maar wélke dagdelen uw kind komt, kan
per week verschillen. Zo kan een kind bijvoorbeeld de ene week op maandag,
dinsdag en woensdag komen en de week erna op dinsdag, donderdag en
vrijdag. Flexopvang is ideaal voor ouders met wisselende werkdagen.
Flexopvang is mogelijk op alle bso-locaties.
Flexopvang op de bso
Flexopvang is duurder dan reguliere opvang. Het vraagt meer planwerk en administratie, en we
kunnen de kinderen en pedagogisch medewerkers minder efficiënt inplannen dan bij de reguliere
opvang.
Mogelijkheden bij flexopvang op de bso
 De bso van SKRS bestaat uit verschillende opvangvormen, zoals voorschoolse opvang,
naschoolse opvang en vakantieopvang. Stel: u sluit een contract af met flexopvang voor twee
dagen per week voorschoolse opvang, dan kunt u op wisselende dagen in de week
gebruikmaken van voorschoolse opvang. Het is niet mogelijk om bij een contract van
voorschoolse opvang deze uren te gebruiken voor naschoolse opvang. Uiteraard is het wel
mogelijk om een contract voor zowel voor- als naschoolse opvang af te sluiten. Dit pakket kunt
u ook uitbreiden met flexopvang in vakanties. Dan sluit u tevens een contract af voor
vakantieopvang.
 Het flexcontract bestaat uit schoolweken en/of vakantieweken en/of zomeropvang.
 Heeft u uw kind aangemeld voor een dag, maar wilt u deze dag toch nog ruilen? Dan kan dit
tot één dag voor de afgesproken dag van opvang. Uw uren worden in uw ruiltegoed geplaatst.
Voor deze situatie verwijzen we u naar ons ruilbeleid (zie onze website en app).
Regels bij flexopvang op de bso
 U heeft recht op flexopvang als u de betreffende dagen één week of langer van tevoren via de
app bij de pedagogisch medewerkers heeft aangevraagd. Er is namelijk een maximaal aantal
flexplaatsen per locatie. Let op: vraagt u de dag korter dan een week van tevoren aan, dan is
er mogelijk geen plaats meer.
 U sluit een contract af voor minimaal twee dagen (of één flexdag plus één vaste dag) per
schoolweek. Deze dagen kunt u wisselend inzetten.
 In de derde maand van elk kwartaal wordt het totaal aantal dagdelen vastgesteld. Als blijkt dat
er in dat kwartaal minder dagdelen afgenomen zijn dan het aantal dagdelen dat in het contract
staat, dan vervallen deze dagdelen aan het eind van het kwartaal. Het is niet mogelijk om
dagdelen mee te nemen naar het volgende kwartaal. Heeft u meer dagdelen afgenomen dan
in uw contract staat, dan ontvang u een extra factuur.
Vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u deze stellen aan de pedagogisch medewerkers op de groep van uw kind,
of bij onze plaatsingsmedewerker op het Centraal Bureau: tel. 0224 298 363 of mail naar info@skrs.nl.
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