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Aanvraagformulier ruilen of inhalen van dagen voor de buitenschoolse 

opvang  

Naam ouder/verzorger: 

Van; naam kind: 

Geboortedatum kind: 

Groep: 

Wil graag een aanvraag doen voor een ruiling/het inhalen van een dag opvang. 

! let op: deze dag moet binnen twee afgenomen maanden opvang worden gemist én geruild.  

Ofwel u mist een dag in januari en mag hiervoor een dag ruilen in januari of februari 2023, etc. 

Mijn zoon/dochter heeft/zal op de volgende contract-dag geen gebruik kunnen maken van de 

buitenschoolse opvang: 

 dag……………………………….maand……………………………………jaar…………….. 

Voorschool wel /niet                     Tussenschool wel/niet                 Naschool wel/niet 

Daarvoor in de plaats zouden we graag op de volgende datum, de ruildag/inhaaldag willen laten 

plaatsvinden:   dag……………………………….maand……………………………………jaar……………... 

Voorschool wel/niet                 Tussenschool wel/niet     Naschool wel/niet 

Wij horen graag spoedig of dit mogelijk is en zijn daarvoor eventueel telefonisch benaderbaar via 

telefoonnummer:……………………………………………………………. 

Datum van aanvraag: dag……………………………….maand……………………………………jaar……………... 

Handtekening ouder/verzorger  Handtekening medewerker  ter goedkeuring 

 

Naam kind: 

kan wel/niet gebruik maken van de ruildag op de eigen basisgroep........................................... 

 

! het formulier dient, volledig ingevuld,  één week voor de gewenste ruil/inhaaldag te zijn    

ingeleverd op de groep 

! u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord op deze aanvraag. 

! feestdagen kunnen niet worden geruild of ingehaald. 
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Voorwaarden: 

 U mag per kalenderjaar, voor elke twee-kalendermaanden die in uw contract voorkomen in 

2023 één dag ruilen of inhalen, binnen de twee maanden van de gemiste dag. Totaal zijn dat 

er maximaal zes voor het jaar 2023, mits uw contract het gehele kalenderjaar bestaat. 

 Ruilen/inhalen kan alleen worden toegestaan als de normale bezetting van de groep het 

toelaat. Er wordt geen extra personeel ingezet. 

 U mag ruilen of inhalen als u vanwege vakantie, ziekte, of om wat voor reden dan ook niet in 

de gelegenheid bent geweest uw kind te laten deelnemen aan de buitenschoolse opvang.  

Ofwel; er moet een dag gemist zijn om een ruildag te mogen aanvragen! 

De enige uitzondering vormen de landelijk erkende feestdagen, deze mogen niet worden 

geruild of ingehaald. 

 U dient zo vroeg mogelijk (dit vergroot de kans op een akkoord!) doch uiterlijk één week 

vóór de gewenste dag een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren op de groep van 

uw kind. Op het formulier moeten een aantal gegevens worden ingevuld om de aanvraag 

goed te kunnen beoordelen. 

 Op uw aanvraag geeft u aan, welke contract-dag uw kind niet aanwezig is/is geweest; dat is 

voor ons controleerbaar en dit is ook nodig voor de aanvraag. Daarna geeft u aan welke dag 

u wenst om de gemiste dag in te halen/te ruilen. 

 Mogelijkheden van ruiling binnen het contract voor de buitenschoolse opvangvormen: 

- VSO mag alleen geruild worden voor dezelfde opvangsoort, dus VSO. 

- NSO mag geruild worden voor een andere dag waarop de NSO beschikbaar is. 

- Een gemiste NSO mag geruild worden voor een VSO. 

- Gemiste vakantie-opvangdagen (mits u deze op contract afneemt en niet als losse dagen   

inkoopt) mogen worden geruild voor andere vakantiedagen. 

- De weekdagen hebben op ruilingen geen invloed. 

 De pedagogisch medewerker van de groep, waar uw kind zit,  zal kijken of de door u 

aangevraagde dag  voor ruilen of inhalen  mogelijk is. Zo niet, dan kan zij eventueel met u op 

zoek gaan naar een andere mogelijkheid. 

 De pedagogisch medewerker zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 dagen vóór de 

gewenste dag contact met u opnemen over de aanvraag. U hoort dan of het mogelijk is op de 

door u aangevraagde dag.  

 Ruilen/inhalen is een extra service, géén recht. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan 

gemiste opvangdagen die niet geruild kunnen worden. 

 Wanneer er sprake is van een tussentijdse opzegging uwerzijds worden eventueel teveel 

aangevraagde en genoten ruildagen na constatering alsnog gefactureerd. 

 Een ruilafspraak is alleen geldig als deze schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door de 

ouder en door één van de medewerkers van de groep, of een leidinggevende. 


