
Ruildagenbeleid ‘T Skooltje KINDEROPVANG 

RUILDAGENBELEID 

1.    TOEPASSING 

Het ruildagenbeleid is van toepassing op ouders. 

2.   DOEL VAN HET DOCUMENT 

Het doel van het document is dat alle medewerkers en leidinggevenden binnen ‘T Skooltje 

KINDEROPVANG op de hoogte zijn van de visie op het ruilen van een (dag) deel door ouders en 

kinderen bij ‘T Skooltje KINDEROPVANG. In dit document worden de  taken en verantwoordelijken en 

rollen inzichtelijk gemaakt .  

3.   INLEIDING 

Ouders kunnen kosteloos hun vaste opvangdag(deel) ruilen tegen een ander dag(deel) mits er aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

 Er kan gedurende het gehele kalenderjaar geruild worden van opvangdag(deel); 

 Goedkeuring voor de ruilaanvraag is alleen mogelijk wanneer de maximale groepsgrootte op de 

aangevraagde ruildag(deel) nog niet bereikt is en er voldoende personeel ingepland is; 

 Er wordt geen extra personeel ingezet om het ruilen op een bepaalde dag mogelijk te maken (bv 

in vakantieperiodes wordt vooraf de personeelsbezetting afgestemd op het aantal aanwezige 

kinderen; ruilen is alleen mogelijk als er binnen de vastgestelde personeelsbezetting nog ruimte 

is voor opvang van extra kinderen); 

 Als u meerdere kinderen hebt op de groep, verzoeken wij  u voor ieder kind apart een aanvraag 

indienen; 

 Ruildagen zijn kindgebonden en daardoor niet overdraagbaar op ander kind; 

 Via de what’s app kunt u een ruildag aanvragen bij de directie; 

 De aanvraag om te ruilen dient door middel van het “aanvraagformulier ruilen” op de ruildag aan 

de groepsleiding te worden gegeven; 

 Deze formulieren liggen op de groep;  

 De directie deelt aan de ouder mede of de ruil wel of niet mogelijk is; 

 Voor ieder kind wordt er jaarlijks (met ingang van 1 januari) een afvinklijst ruildagen aangemaakt; 

hierop worden zowel ruildagen (de niet-gebruikte opvangdagen) als de dagen, waarnaar geruild 

worden genoteerd; 

 Er kan ook “vooraf” geruild worden dat wil zeggen dat er een ruildag opgenomen kan worden 

voordat er een dag niet gebruikt wordt; 

 Als aan het einde van het jaar blijkt dat er meer ruildagen gebruikt zijn dan dat er niet-gebruikte 

opvangdagen waren, wordt het verschil alsnog in rekening gebracht; 

 Als aan het einde van het jaar blijkt dat er ruildagen over zijn , worden deze niet gerestitueerd; 

 Het gebruik van ruildagen is alleen mogelijk in de periode dat er een opvangovereenkomst is; 

 Sluitingsdagen zijn niet doorberekend en kunnen dan ook niet worden geruild. 

 Vakantiedagen mogen geruild worden, maar ‘T Skooltje kinderopvang geeft de voorkeur aan van te voren 

doorgegeven vakantieperiodes, zodat deze niet mee berekend worden in de kosten. 


