Handboek Kwaliteit

Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland

Mutatieformulier buitenschoolse opvang
Gewenste locatie:
o Genemuiden: BSO Heppie Beezzz (voorheen Koekiemonsters)
o Zwartsluis: BSO de Basisbengels/ BSO de Basisbende
Hasselt:
o BSO ’t Hanzehonk (voor kinderen van het Anker, PW Alexanderschool en de Toermalijn)
o Christelijke BSO Kidshonk (voor kinderen van de Driemaster en op de Hoeksteen)
o Sport en Spel BSO de Keien (voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar)

Gegevens kind
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum
Basisschool en groep
Gewenste mutatie:
o

Wijziging van dagdelen en/of contract vorm

o

Uitbreiding van dagdelen

o

Gedeeltelijke opzegging

o

Beëindiging van de opvang

Gewenste ingangsdatum:

Verlengde
opvang,
vroeg half
uur

VSO

7.00-7.30

7.30-8.30

BSO
indien geen
TSO mogelijk

12.00-13.00

BSO vroege
middag

BSO

BSO

alleen i.c.m.
continurooster

einde schooltijd
tot

16.00

17.30

einde
schooltijd tot

12.00-15.15

Alleen in
(on)even
weken

18.30

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Vakantieopvang
Verlengde
opvang
7.00-7.30

Ochtend
7.30-13.00

Middag
13.00-18.30

Allen in
(on)even
weken

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Datum uitgifte: jun2018
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Voor welke vorm van opvang kiest u: (voor een toelichting en meer informatie zie B2.1 een diversiteit
aan contracten)

o
o
o
o
o
o
o
o

Een standaard opvangcontract voor 52 weken per jaar. Opvang op vooraf vastgestelde dagdelen
en gegarandeerde plek, inclusief opvang tijdens studiedagen van school.
Een opvangcontract voor 46 weken per jaar. Opvang tijdens de 40 schoolweken en tijdens
maximaal 6 vakantieweken. Opvang op vooraf vastgestelde dagdelen en gegarandeerde plek.
Exclusief opvang op studiedagen, hiervoor kunt u een urenbudget kopen.
Een opvangcontract voor 40 weken per jaar. Opvang op vooraf vastgestelde dagdelen, maar geen
opvang tijdens schoolvakanties en studiedagen.
Een opvangcontract voor 12 vakantieweken. Opvang op vooraf vastgestelde dagdelen tijdens
schoolvakanties en gegarandeerde plek.
Een opvangcontract voor 6 vakantieweken. Opvang op vooraf vastgestelde dagdelen tijdens
schoolvakanties en gegarandeerde plek.
Opvang in de even/ oneven weken, u kunt dit aangeven bij BSO Dagdelen. Alleen in combinatie
met een 40 weken of een 52 wekencontract.
Een flexibel BSO contract. Opvang op aanvraag, indien tijdig aangevraagd gegarandeerde plek.
Opvang op maat, geef hieronder uw wensen door.

Opmerking/ wensen voor opvang op maat:

Overige voorwaarden:
De opzegtermijn is 1 maand.
Dit dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. het mutatieformulier of mail naar de administratie.
Bij wijzigingen van gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen wordt aan de ouders verzocht dit
schriftelijk door te geven via mail naar de administratie of aanspreekpunt of u kunt uw gegevens
wijzigen via het ouderportaal.
Datum:

Naam en handtekening:

Datum ontvangst (in te vullen door SKZ)

Datum uitgifte: jun2018
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