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Vakantie-‐Opvang	  BSO	  in	  de	  Wolken	  	  
	  
Vakantie-‐opvang	  gaat	  als	  volgt	  bij	  BSO	  in	  de	  Wolken:	  
	  
Vijf	  weken	  voor	  aanvang	  van	  de	  betreffende	  vakantie,	  worden	  ouders	  geattendeerd	  op	  
de	  mogelijkheid	  tot	  opvang	  gedurende	  de	  vakantie.	  Voor	  een	  gegarandeerd	  plekje	  
tijdens	  de	  vakantie,	  dienen	  ouders	  hun	  kind	  drie	  weken	  voor	  aanvang	  van	  de	  vakantie	  
op	  te	  geven.	  	  Deze	  opgave-‐deadline	  wordt	  via	  mail	  en	  op	  de	  kalender	  op	  de	  website	  
bekend	  gemaakt.	  
	  
Opgeven	  kan	  via	  het	  ouderportaal	  van	  BSO	  in	  de	  Wolken.	  
	  
Op	  moment	  van	  sluiten	  van	  de	  opgave-‐deadline	  wordt	  gekeken	  of	  er	  voldoende	  
(minimaal	  4)	  aanmeldingen	  zijn	  voor	  het	  bieden	  van	  vakantie-‐opvang.	  Op	  basis	  hiervan	  
plannen	  wij	  de	  bezetting	  in	  en	  wordt	  het	  aantal	  kindplaatsen	  bepaald.	  	  
	  
Als	  blijkt	  dat	  er	  minder	  dan	  vier	  aanmeldingen	  zijn	  voor	  een	  opvang-‐dag	  in	  de	  vakantie,	  
gaat	  de	  opvang	  op	  deze	  dag	  niet	  door.	  Ouders	  worden	  hiervan	  de	  dag	  na	  de	  opgave-‐
deadline	  op	  de	  hoogte	  gesteld.	  	  
	  
Aanmelden	  na	  de	  opgave-‐deadline	  kan	  door	  een	  bericht	  te	  sturen	  via	  onze	  telefoon:	  	  
06	  -‐	  2876	  9347.	  	  De	  aanmeldingen	  worden	  behandeld	  op	  volgorde	  van	  binnenkomst.	  
Een	  plekje	  hangt	  dan	  af	  van	  het	  vastgestelde	  aantal	  kindplaatsen	  voor	  deze	  vakantie-‐
opvang-‐dag.	  	  
	  
———	  
	  
Bij	  aanmeldingen	  voor	  de	  vakantie-‐opvang	  geldt:	  aanmelden	  is	  afnemen,	  tenzij	  de	  
opvang	  niet	  doorgaat	  vanwege	  te	  weinig	  aanmeldingen.	  
	  
De	  afgenomen	  dagen	  worden	  geregistreerd.	  Bij	  het	  afnemen	  van	  meer	  vakantie-‐dagen	  
dan	  binnen	  uw	  pakket	  vallen,	  factureren	  wij	  deze	  tegen	  het	  tarief	  voor	  incidentele	  
opvang.	  U	  bent	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  het	  beheer	  van	  uw	  vakantie-‐dagen.	  	  
	  
	  


