
                                                                                                                

Protocol vakanties, ziek zijn, Nationale Feestdagen en ruilen B.S.O. 
 
Op De Scharrelboerderij zorgen wij voor transparantie en eerlijke communicatie in alle lagen van de 
organisatie. 
Wij informeren ouders tijdig over hoe wij omgaan met ruilen, ziek zijn en feestdagen. 
Dit stappenplan is een leidraad voor ouders en personeel om richting te geven aan ons beleid.  
Er zijn twee belangrijke uitgangspunten, namelijk het financiële beleid en ons personeelsbeleid. 
Wij willen een financieel gezonde organisatie zijn en blijven én een goede werkgever die goed is voor 
het personeel. Beide uitgangspunten hebben invloed op de kwaliteit van onze opvang en komt dus 
rechtstreeks ten goede van de kinderen. 
 
Hieronder staat beschreven welke pakketten wij aanbieden en welke zaken daarbij van belang zijn: 
 
40 weken pakket 
Kinderen komen tijdens de schoolweken naar de B.S.O. In vakanties is er geen opvang op De 
Scharrelboerderij. 
Studiedagen:  
Mocht er op de B.S.O. dag een studiedag vallen en ouders wensen extra opvang, dan kunnen ouders 
dit vier weken voorafgaand aan de studiedag kenbaar maken middels de ouder login. 
Deze extra dag wordt in rekening gebracht en de uurprijs is gelijk aan die van het uurtarief van 40 
weken. 
Extra opvang in vakantie of op een andere dag: 
Mochten kinderen incidenteel gebruik willen maken van de vakantieopvang of opvang op een andere 
dag, dan is dit uiteraard ook mogelijk. Ouders kunnen vier weken voorafgaand aan de vakantiedag 
via de ouder login een verzoek plaatsen en aangeven dat ze extra opvang wensen. De 
Scharrelboerderij bekijkt of er ruimte is op de groep. Deze extra dag / extra uren brengen wij tegen 
hetzelfde uurtarief van 40 weken in rekening. 
Ruilen:  
Er is een mogelijkheid om te ruilen naar een andere dag. Deze dag dient binnen twee weken van de 
ruildag te worden aangevraagd. Uiteraard mits er ruimte is op de groep. De ruildag kan tot twee 
weken voor en twee weken na de ruildag worden ingezet. 
Vanwege de kleine groep van 10 kinderen, zal dit een uitdaging zijn. Uiteraard doen wij ons best om 
dit passend te maken. 
Ziek: 
Als kinderen ziek zijn, geldt er geen ruildag of geld terug dag. Wij streven naar een vast team, met 
daarbij vaste leiding op de groepen. Door bovenstaand beleid te hanteren, zorgen we ervoor dat het 
personeel gewoon kan komen werken, mochten er zieke kinderen zijn. Zij kunnen dan extra taken 
verrichten rondom ontwikkeling van kinderen en dat vergroot de kwaliteit van onze kinderopvang. 
Mochten kinderen langdurig niet naar de opvang kunnen vanwege ziekte, dan kijken we uiteraard 
samen met ouders naar een oplossing. 
Nationale Feestdagen: 
Er zijn een aantal Nationale feestdagen in Nederland, namelijk: Eerste en Tweede Kerstdag, 



Koningsdag, Tweede Paasdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. 
Deze dagen worden niet gecompenseerd. Het is organisatorisch onmogelijk om voor alle kinderen 
binnen drie maanden een extra dag opvang te realiseren. Wij hebben te maken met wetten en 
regelgeving m.b.t. aantal kinderen op een groep en per pedagogisch medewerker. 
 
51 weken pakket 
Kinderen komen tijdens de schoolweken naar de B.S.O. In vakanties betalen ouders voor 11 weken 
opvang in de vakanties. Tussen Kerstmis en Oud en Nieuw zijn we gesloten. 
Studiedagen:  
Mocht er op de B.S.O. dag een studiedag vallen en ouders wensen extra opvang, dan kunnen ouders 
dit vier weken voorafgaand aan de studiedag kenbaar maken middels de ouder login. 
Deze extra dag wordt niet in rekening gebracht en is een service van De Scharrelboerderij. 
Extra opvang in vakantie of op een andere dag: 
Mochten kinderen gebruik willen maken van extra opvang op een andere dag of in de vakantie, dan 
is dit uiteraard ook mogelijk. Ouders kunnen via de ouder login aangeven dat ze extra opvang 
wensen. De Scharrelboerderij bekijkt of er ruimte is op de groep. Deze extra dag / extra uren worden 
tegen hetzelfde uurtarief van 51 weken in rekening gebracht. 
Ruilen:  
Er is een mogelijkheid om te ruilen naar een andere dag. Deze dag dient binnen twee weken van de 
ruildag te worden aangevraagd. Uiteraard mits er ruimte is op de groep. De ruildag kan tot twee 
weken voor en twee weken na de ruildag worden ingezet. 
Vanwege de kleine groep van 10 kinderen, zal dit een uitdaging zijn. Uiteraard doen wij ons best om 
dit passend te maken. 
Ziek: 
Als kinderen ziek zijn, geldt er geen ruildag of geld terug dag. Wij streven naar een vast team, met 
daarbij vaste leiding op de groepen. Door bovenstaand beleid te hanteren, zorgen we ervoor dat het 
personeel gewoon kan komen werken, mochten er zieke kinderen zijn. Zij kunnen dan extra taken 
verrichten rondom ontwikkeling van kinderen en dat vergroot de kwaliteit van onze kinderopvang. 
Mochten kinderen langdurig niet naar de opvang kunnen vanwege ziekte, dan kijken we uiteraard 
samen met ouders naar een oplossing. 
Nationale Feestdagen: 
Er zijn een aantal Nationale feestdagen in Nederland, namelijk: Eerste en Tweede Kerstdag, 
Koningsdag, Tweede Paasdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. 
Deze dagen worden niet gecompenseerd. Het is organisatorisch onmogelijk om voor alle kinderen 
binnen drie maanden een extra dag opvang te realiseren. We hebben te maken met wetten en 
regelgeving m.b.t. aantal kinderen op een groep en per pedagogisch medewerker. 
Plannen van de vakanties: 
Ouders die een contract hebben voor 51 weken, hebben recht om 11 weken per jaar opvang voor 
hun kind(eren) tijdens vakanties. In de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn we gesloten. 
In het rooster staan alle kinderen met een 51 weken pakket, ingedeeld.  
Het zal best voorkomen dat ouders hun kinderen tijdens een vakantie niet komen brengen.  
We willen ouders vragen dit tijdig kenbaar te maken zodat we op de hoogte zijn van de hoeveelheid 
pedagogisch medewerkers die we in moeten zetten op de groep. 
De Scharrelboerderij stuurt ook altijd nog een herinneringsmail of neemt telefonisch contact op. 
Het is bij een 51 weken pakket niet de bedoeling dat ouders gaan ruilen als ze op vakantie gaan. 
 
 


