Handboek Kwaliteit

Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland

Mutatieformulier kinderdagopvang
Gewenste locatie:
o Genemuiden: KDV de Kwaekerties / Chr. KDV groep de Kleine Ark
o Hasselt: KDV Pippeloentje / Chr. KDV groep Ziezo
o Zwartsluis: KDV Hummeltjeshonk
Gegevens kind
Achternaam
Voorna(a)m
Geboortedatum

Gewenste mutatie
o

Wijziging van dagdelen en/of contract vorm

o

Uitbreiding van dagdelen

o

Gedeeltelijke opzegging

o

Beëindiging van de opvang

Gewenste ingangsdatum:

Voor welke vorm van opvang kiest u: (voor een toelichting en meer informatie zie B2.1 een
diversiteit aan contracten)
1) Een standaard opvangcontract voor 52 weken per jaar. Opvang op vooraf vastgestelde
dagdelen en gegarandeerde plek.
2) Een opvangcontract voor 46 weken per jaar. Opvang op vooraf vastgestelde dagdelen, maar
er dienen ten minste 6 volledige vakantieweken te worden opgenomen.
3) Een opvangcontract voor 40 weken per jaar. Opvang op vooraf vastgestelde dagdelen, maar
geen opvang tijdens schoolvakanties.
4) Een flexibel KDV contract. Minimale afname gemiddeld 4 dagdelen per 4 weken. Opvang
dient vóór de 15e van de voorafgaande maand schriftelijk aangevraagd te worden, dan
gegarandeerde plek. Flexibele opvang kan alleen worden afgenomen in combinatie met een
52 wekencontract.
5) Opvang in de even/ oneven weken, u kunt dit aangeven bij KDV Dagdelen. Alleen in
combinatie met een 40 weken of een 52 wekencontract.
o om de week
o 52 weken
o 46 weken
o 40 weken
o flexibel

Datum uitgifte: nov 2016

Handboek Kwaliteit

KDV
Dagdelen:

Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland

Ochtend
7.30-13.00

Extra half uur
vroeg
7.00-7.30

Ochtend
verlengd
tot 14.00 uur

Ochtend
verlengt
tot 15.30 uur

Even en / of
oneven
weken

Middag
12.30-18.00

Middag
vervroegd
vanaf 11.30

Middag
vervroegd
vanaf 10.00

Extra half uur
laat
18.00-18.30

Even en / of
oneven
weken

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Opmerking:

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: nov 2016

