Uitleg Flexibele Opvang
Stichting Rzijn biedt ouders de mogelijkheid om flexibele opvang af te nemen. Deze uren zijn flexibel
per maand in te zetten op verschillende dagen en dagdelen. Mocht u een week geen gebruik maken
van de kinderopvang, dan kunt u in één van de daaropvolgende weken twee dagen per week gebruik
maken van de opvang. Houdt u van een maand opvanguren over, dan worden deze meegenomen
naar de volgende maand. Ouders dienen minimaal twee weken van te voren de gewenste dagdelen
door te geven aan de administratie, uw kind wordt dan op de afgesproken dagdelen ingeroosterd.
Haal –en brengtijden zijn gelijk aan vaste opvang.
Na 3 maanden kan de afname geëvalueerd worden en kan het aantal uren per maand worden
aangepast.

Kinderdagopvang

Voor flexibele dagopvang geldt een minimale afname van 46,75 uren per maand.
B.v. u neemt minimaal 2 dagdelen af in het standaard pakket ( 5,5 uur per week oftewel minimaal 11
uur per week). Wij brengen 52 weken per jaar in rekening voor kinderdagopvang , dit komt neer op
572 uren per jaar. Uw totale uren per jaar worden evenredig verdeeld over 12 maanden, het
minimum aantal uren bedraagt zodoende 47,66 uren per maand.

Buitenschoolse opvang:

Voor flexibele buitenschoolse opvang geldt een minimale afname van 10 uren per maand. U neemt
minimaal 3 uren (korte middag) per week af. Wij brengen 40 schoolweken per jaar in rekening voor
buitenschoolse opvang, dit komt neer op 120 uren per jaar. Uw totale uren per jaar worden
evenredig verdeeld over 12 maanden, het minimum aantal uren bedraagt zodoende 10 uren per
maand.
Vooraf maakt u een schatting van het aantal uren die u gemiddeld per maand zal gaan afnemen.
Desgewenst kan de medewerker planning samen met u, aan de hand van uw werkrooster, de afname
in uren per maand uitrekenen. Mocht de werkelijk afgenomen opvang structureel afwijken van de
vooraf vastgestelde opvang, dan nemen wij contact met u op en zullen wij u adviseren om uw
contract te wijzigen. De administratie houdt uw afname bij en wij raden u aan om ook zelf uw
afname bij te houden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Elzen, per e-mail a.elzen@rzijn.nu of
telefonisch 0599-582417.
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