STUDIEDAGEN
OP DE BSO
Vragen en antwoorden
Waarom moet ik opvang aanvragen voor een studiedag?
We werken voor de studiedagen met een urentegoed. Deze kun je zelf
inzetten op moment dat de school van jouw kind een studiedag heeft
en je opvang nodig hebt. Dat betekent dat je zelf de opvang moet
reserveren in het ouderportaal. De opvanguren ná schooltijd staan
vast gereserveerd (ervan uitgaande dat het een gecontracteerde dag
betreft) maar de uren ónder schooltijd niet. Deze moet je dus zelf even
aanvragen.

Hoeveel opvanguren heb ik om in te zetten
tijdens studiedagen?
Je krijgt op jaarbasis per gecontracteerde nsoopvangdag een speciaal tegoedsaldo van 8 uur t.b.v
studiedagen. Wanneer je kind twee dagen per week
naar de naschoolse opvang gaat heb je dus 16 uur,
in geval van drie dagen 24 uur, etc. Je hebt deze
uren alleen nodig voor opvang ónder schooltijd.
De uren na schooltijd zijn immers onderdeel van je
contract.

Mijn school heeft heel veel studiedagen, ik red het
niet met het studiedagentegoed.
Als het studiedagentegoed niet toereikend is in jouw situatie dan
kun je opvang aanvragen vanuit vakantie- of afwezigheidstegoed.
Beschik je uberhaupt niet over (voldoende) tegoed dan kun je natuurlijk ook opvang aanvragen maar dan krijg je deze in rekening
gebracht.

Tot wanneer kan ik opvang voor een studiedag aanvragen?
Als het gaat om een vaste, gecontracteerde dag dan kun je opvang
reserveren tot uiterlijk de werkdag van te voren 12.00 u. Je bent verzekerd van plaats. Wil je opvang aanvragen voor een studiedag terwijl
die niet op een gecontracteerde dag valt dan geldt de zelfde werkwijze als bij het aanvragen van een extra dag. Dat betekent dat je kind
terecht kan mits de bezetting het toelaat.

Is er op een studiedag altijd plaats voor mijn kind?
Als de studiedag valt op een gecontracteerde opvangdag
dan heb je gegarandeerd plaats mits je de opvangdag via het
ouderportaal reserveert, uiterlijk op de werkdag van te voren
voor 12.00 uur. Valt de studiedag op een niet-gecontracteerde dag kun je opvang reserveren en wordt de plaats toegekend als de capaciteit dit toelaat (hiervoor gelden dezelfde
regels als voor een aanvraag van een extra dag).
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Tot wanneer is mijn studiedagentegoed geldig?
Studiedagentegoed heeft een looptijd van dertien maanden; van 1
januari t/m 31 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Is studiedagentegoed exclusief in te zetten
tijdens studiedagen?
Opvanguren uit het studiedagentegoed zijn ook in te zetten
tijdens school- en vakantieweken, mits de bezetting dit toelaat.

Ik heb geen opvang nodig op de studiedag maar het is
wel een gecontacteerde dag.
Wanneer je de opvang uiterlijk de werkdag van te voren voor 12.00
u afmeldt worden de uren bij je tegoed geschreven. Het gaat hier
dan om de uren ná schooltijd.

Mijn kind zit op speciaal onderwijs maar gaat naar
de Clup (en dus op een andere locatie). Hoe gaan
jullie met deze studiedagen om?
Wij bieden opvang op studiedagen in speciaal onderwijs als er op
diezelfde dag ook een studiedag is op de basisschool waar de bso
zich bevindt. Is dat niet het geval dan is de bso niet geopend. In
dat geval kun je je studiedagentegoed aanwenden voor opvang
op een ander moment (na school).
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