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Schoolvakantie 
De plaatsingsovereenkomst van de BSO voor uw kind, is gebaseerd op opvang van de 40 schoolweken. Tijdens de 
schoolvakanties staat uw kind NIET standaard aangemeld voor BSO-opvang. Als u toch gebruik wilt maken van opvang 
tijdens schoolvakanties dan kunt u deze dagen aanvragen via de ouderlogin van Betsie Boe. Vanwege het maken van de 
roosters en inzet van personeel, vragen wij u de opvang tijdens schoolvakanties tijdig aan ons kenbaar te maken. Hiervoor 
gelden de volgende uitgangspunten: 

• Opvang tijdens vakantie- of studiedagen in de maanden: april, mei, juni, dienen vóór 1 januari via de ouderlogin te zijn 
doorgegeven. Uiterlijk 15 januari hoort u van ons of de aangevraagde opvangdag gerealiseerd kan worden; 

• Opvang tijdens vakantie- of studiedagen in de maanden: juli, augustus, september, dienen vóór 1 april via de ouderlogin 
te zijn doorgegeven. Uiterlijk 15 april hoort u van ons of de aangevraagde opvangdag gerealiseerd kan worden; 

• Opvang tijdens vakantie- of studiedagen in de maanden: oktober, november, december, dienen vóór 1 juli via de 
ouderlogin te zijn doorgegeven. Uiterlijk 15 juli hoort u van ons of de aangevraagde opvangdag gerealiseerd kan worden; 

• Opvang tijdens vakantie- of studiedagen in de maanden: januari, februari, maart, dienen vóór 1 oktober via de 
ouderlogin te zijn doorgegeven. Uiterlijk 15 oktober hoort u van ons of de aangevraagde opvangdag gerealiseerd kan 
worden. 
 
Opvang tijdens vakantie- of studiedagen is alleen mogelijk bij aanmeldingen van 2 of meer kinderen tot een maximum van 
20 kinderen. Wanneer er ‘te weinig’ of ‘te veel’ kinderen zijn aangemeld voor een bepaalde studie- of vakantiedag, 
bestaat de kans dat de opvang niet mogelijk is. Uiteraard zullen wij u hierover tijdig informeren en bekijken wat de 
mogelijkheden zijn op een andere dag.  

Studiedagen 
Tijdens studiedagen van basisschool de Wilderen staat uw kind aangemeld voor de ‘standaard’ uren die op uw 
plaatsingsovereenkomst staan vermeld. Dus: op maandag, dinsdag, donderdag van 14.45u tot 18.15 en op woensdag en 
vrijdag van 12.30u tot 18.15u. 
Als u gebruik wilt maken van verlengde opvang, i.v.m. de studiedag, dan geldt dezelfde termijn voor het opgeven zoals 
hierboven vermeld. U vraagt dan alleen de extra uren opvang aan. Als uw kind tijdens de studiedag niet komt, willen wij u 
vragen om uw kind via de ouderlogin af te melden. Wanneer uw kind op tijd is afgemeld, kunnen deze uren ingezet 
worden als ruildag, volgens het ruilbeleid van Betsie Boe. Wanneer uw kind niet is aan- of afgemeld voor een studiedag, 
gaan wij er vanuit dat uw kind op de ‘standaard’ uren zal komen. 

Extra opvangdagen tijdens schoolvakanties of studiedagen worden apart gefactureerd. 
 
Ruilbeleid 
Het kan voorkomen dat u incidenteel opvang nodig heeft op een andere dag dan de dagen die op uw 
plaatsingsovereenkomst staan. Bij Betsie Boe bieden we de mogelijkheid om dagen te ruilen. Bij het ruilen van dagen 
gelden de volgende uitgangspunten: 

• Ruilen is alleen mogelijk in de weken waarop de plaatsingsovereenkomst is gebaseerd, dus alleen de 40 schoolweken. U 
kunt opvanguren tijdens schoolweken dus niet inzetten tijdens schoolvakanties;  

• Ruilen is mogelijk als er ruimte is in de kind-planning en er geen extra inzet van personeel nodig is;  
• Ruildagen moeten minimaal 48 uur en maximaal 2 maanden voorafgaand aan de ruildag, via de ouderlogin worden 

aangevraagd. Ruildagen zijn 2 maanden geldig; 
• Wanneer uw kind niet op zijn / haar vaste dag naar de BSO komt, dient u dit vooraf door te geven bij Betsie Boe. Dit kan 

door uw kind af te melden via de ouderlogin. Wanneer uw kind niet 48 uur van te voren is afgemeld, kan deze dag op een 
later moment niet worden ingehaald;  

• Nationale feestdagen kunnen niet geruild worden; 
• Het ruilen van opvangdagen is een service en geen recht. 


