
 
 

 
 

 

 

 

Voorwaarden horend bij het plaatsingscontract BSO   

NSO 46 weken (NSO schoolweken + 6 weken vakantieopvang van 7.30-18.30 uur)  

 

Afname*: 

- U neemt vaste NSO dagen af tijdens schoolweken. 

- Daarnaast heeft u 6 van de 12 weken vakantieopvang met dezelfde vaste dagen. Deze vaste 

dagen kunt u per kalenderjaar inzetten. U kunt zelf kiezen in welke vakanties deze worden 

gebruikt. 

 

Berekening van uren: 

- De vakantieopvanguren worden berekend van januari tot en met december. 

- Mocht uw contract halverwege het kalenderjaar ingaan dan geldt het volgende: De 6 weken 

vakantieopvang gelden per kalenderjaar en worden ‘gespaard’ door maandelijks 1/12 deel 

van het jaar te betalen. Het kan zijn dat u dan in het gedeeltelijke kalenderjaar ofwel teveel 

ofwel te weinig vakantieopvanguren heeft gespaard. In januari vindt er dan ofwel een 

narekening plaats van te veel opgenomen uren of (indien er minder uren opgenomen zijn) de 

niet-opgenomen uren worden éénmalig overgezet naar het volgende kalenderjaar. Bij 

tussentijds opzeggen vindt bij te veel opgenomen uren ook een narekening plaats, de niet- 

opgenomen uren komen te vervallen. Deze regeling geldt alleen voor het eerste jaar waarin 

gestart is met de BSO. Daarna wordt het aantal uur per kalenderjaar bijgehouden. Neemt u 

meer op dan 6 weken vakantieopvang, dan wordt het te veel opgenomen aantal 

gefactureerd. Neemt u in een volledig kalenderjaar minder op dan de overeengekomen 6 

weken, dan vervallen deze uren. 

Ruildagen*: 

- Een ruildag vraagt u aan via het ouderportaal. De ruildag wordt alleen door het hoofdkantoor 

toegezegd via het ouderportaal. Aanvragen worden behandeld op volgorde van 

binnenkomst. Ruilen is alleen mogelijk als het niet leidt tot de inzet van een extra 

beroepskracht (conform de wet Kinderopvang – beroepskracht/kind ratio) 

- Ruildagen in de schoolweken kunnen vanaf de te ruilen dag één maand vooruit en achteruit 

worden aangevraagd. 

- Een NSO dag kan alleen geruild worden tegenover een andere NSO dag. Als een korte dag 

geruild wordt voor een lange dag, dan zullen de extra uren van de langere dag in rekening 

worden gebracht. 

- Ruildagen in de vakantieweken kunnen binnen dezelfde vakantieperiode worden 

aangevraagd. Voorbeeld: Een vakantiedag in de meivakantie kan geruild worden met een 

andere dag binnen de meivakantie. 

- Ruilen is kindgebonden, ruilen met andere kinderen binnen het gezin is niet mogelijk. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Extra dagen*: 

- Een extra dag vraagt u aan via het ouderportaal. De extra dag wordt alleen door het 

hoofdkantoor toegezegd via het ouderportaal. Aanvragen worden behandeld op volgorde 

van binnenkomst. Een extra dag is alleen mogelijk als het niet leidt tot de inzet van een extra 

beroepskracht (conform de wet Kinderopvang – beroepskracht/kind ratio) 

- Extra dagen worden in rekening gebracht tegen het uurtarief van het door u afgenomen 

pakket. 

- Een aanvraag voor extra opvang kan kosteloos geannuleerd worden tot 2 werkdagen van 

tevoren. 

 

Studiedagen en niet-officiële feestdagen: 

- Voor een studiedag op een contractuele dag betaalt u de uren buiten de NSO-tijd. 

- Wilt u gebruik maken van een studiedag buiten uw contractuele dagen, kunt u deze 

aanvragen via het ouderportaal. Hierbij behoren de voorwaarden van een extra dag. 

- Wij verzorgen geen studiedagen voor Eglantier Buiten.  

- Uren die gelabeld zijn als uren voor vakantieopvang mogen niet ingezet worden als extra 

NSO-uren, noch voor studiedagen of niet-officiële feestdagen waarop de school is gesloten. 

- De niet officiële feestdagen (Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart) vallen niet onder het 

vakantiecontract. Deze worden in rekening gebracht als extra dag. 

 

Afmelden*: 

- Afmelden voor NSO contractdagen kunt u doen via het ouderportaal. U behoudt hiermee de 

uren voor maximaal één maand. 

- Een goedgekeurde ruildag kan alleen nog worden afgemeld. Deze uren kunnen niet opnieuw 

ingezet worden. 

- Een bevestigde vakantie aanvraag kan geannuleerd worden tot 2 werkdagen van tevoren 

met behoud van de uren.  

Opzegtermijn*: 

- Een opzegging dient schriftelijk ingediend te worden met in acht neming van één maand 

opzegtermijn. 

 

 

*voorwaarden gelden ook voor de voorschoolse opvang 
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