Huisregels 2021
Tijden & Tarief:
• Marita vangt op tussen 07-18 uur.
• Het uurtarief is € 6,45, berekening per kwartier in het voordeel van de gastouder.
• Buiten schoolse opvang voor 4-12 jarigen gaat per opvangmiddag van 14-18 uur.
• Dit is incl. kosten voor eten, drinken en materialen maar excl. bureaukosten.
• De afgesproken opvang uren worden sowieso in rekening gebracht. Behalve als de
opvang dag of tijd minimaal 1 week van te voren gewijzigd is.
Brengen & halen:
• De ouder brengt zelf de leerkracht op de hoogte dat Marita het kind van school haalt.
• Bij de overdracht momenten bespreken vraagouder en Marita mondeling kort de
relevante zaken. Marita zal BSO kinderen zelf vragen hoe het met hen gaat en hoe het
was op school. Deze momenten horen bij de opvang dus tellen de opvanguren vanaf
aankomst tot vertrek.
• Wanneer iemand anders komt ophalen meld je dat vooraf.
Evaluatie:
• Naast de overdracht tijdens de breng- en haal- momenten kan er vanuit de vraagouders
of Marita behoefte zijn aan een evaluatie. Hiervoor maken we een aparte belafspraak.
• Gastouderbureaus evalueren lopende contracten en opvanglocaties jaarlijks.
Ziekte:
• Als een kind ziek is blijft het kind thuis of wordt opgehaald. In dit geval betaald u de
opvang kosten wel door.
• Bij besmettelijke ziektes houd ik de richtlijnen van de GGD aan om te bepalen of het
gastkind kan komen.
• Als Marita ziek is zoekt de vraagouder zelf alternatieve opvang, soms kan het
gastouderbureau hierbij faciliteren.
Betaling:
• De betaling van het factuur dient de 7e van de volgende maand op de rekening te staan.
Zo niet, dan e-mailt Marita een herinnering. Als het bedrag op de 14e van de volgende
maand niet binnen is stopt de opvang tot het openstaande factuur betaald is.
Vrije dagen:
• Marita werkt in principe niet in de schoolvakanties van het PO regio Midden.
• Begin december e-mailt Marita een overzicht van vrije dagen t/m de zomervakantie. Idem
begin juli voor vakanties en vrije dagen t/m december.
2021 t/m zomervakantie
• Kerstvakantie t/m 04-01
• Voorjaarsvakantie: 20-02 t/m 28-02
• Paasweekend: 02-04 t/m 05-04
• Meivakantie: 24-04 t/m 09-05
• Hemelvaart: 13-05 t/m 14-05
• Pinksteren: 23-05 t/m 24-25
• Zomervakantie: 16-07 t/m 29-08

