Beleid Tjil! met betrekking tot flexibele opvang:
Laatste aanpassingen: Januari 2021
Tjil! wil graag een verlengde zijn van het gezin en ouders opvang aanbieden wanneer zij dit nodig
hebben. Het is noodzakelijk om dit in goede banen te leiden en om hierin een beleid te volgen dat
duidelijkheid schept voor beide partijen.
Tjil! biedt 2 vormen van flexibele opvang aan:
- € 8,10 per uur met een minimale afname van 8 uur per week
- € 8,90 per uur voor gehele flexibele opvang
Deze 2 vormen bieden we zowel in kdv Heikant, kdv Dirigent, kdv Verhulstlaan aan en in de BSO
Heikant, Bso Hazennest en Bso Verhulstlaan.
Groepen flexibele opvang:
Flexibele kinderen mogen op alle groepen binnen de locatie ingepland worden, maar wij proberen dit
wel zoveel mogelijk op dezelfde groepen te doen.
Bij kdv Heikant worden Baby’s alleen ingepland op de babygroep Ukkies of verticale groep Ienies. Een
peuter kan op alle groepen, behalve de babygroep, ingepland worden.
Opvang Tijden:
Bij de dagopvang kunt u de gewenste breng en haaltijden doorgeven afgerond op een kwartier.
Bij de BSO’s kan dit in de schoolvakanties ook.
Dagdelen BSO schoolweken:
Bij de BSO’s werken we in de schoolweken met dagdelen. Dit betekent dat als er een middag
opgegeven wordt dit is vanaf einde schooltijd 18:00 uur. Verblijft uw kind tussen 18:00 uur en
18:30 uur zal er worden bijberekend.
Eerder ophalen mag natuurlijk altijd alleen de berekening loopt tot 18:00 uur.
Verkorte opvang BSO:
Wij bieden bij BSO de Heikant en BSO Verhulstlaan verkorte opvang tot 16:15 uur aan. Dit dagdeel is
tevens te gebruiken voor flexibele opvang. Verkorte opvang dient vooraf duidelijk te worden
opgegeven, in alle andere gevallen wordt de eindtijd van 18.00 uur vastgelegd. Dit dagdeel wordt
berekend tegen het tarief van €8,10 bij minimaal 8 uur in de week en €8,90 bij volledig flexibele
opvang.
Flexibele opvang vakanties:
Er zijn kinderen die een flexibel contract hebben voor in de vakantieweken. Deze contracten mogen
alleen in de vakanties gebruikt worden en niet buiten de schoolvakanties.
Doorgeven van de flexibele opvang:
Als wij het rooster voor of op de 15e van de maand binnen hebben voor de daarop volgende maand,
garanderen wij een plekje voor uw kind.
Het is mogelijk om opvang later door te geven, met als uiterste donderdag 12.00 uur voor de week
daarop. Wel wordt er dan gekeken naar de planning/bezetting binnen de groep en de mogelijkheden
hierin. Het kan dus zijn dat de dag of tijd die u aanvraagt niet mogelijk is.
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Ook bij flexibele opvang hanteren wij een minimum van 5,5 aaneengesloten uren opvang.
Dit in verband met de pedagogische kwaliteit die wij willen kunnen bieden aan uw kind, uw kind
heeft er namelijk niets aan als Tjil! als tussenstation fungeert.

Tot donderdag 12.00 uur kunnen er ook wijzigingen doorgegeven worden voor de week erna. Alles
wat er na donderdag 12.00 uur in onze planning staat voor de volgende week wordt in rekening
gebracht.
Aan de hand van deze planning wordt namelijk de personeelsbezetting kloppend gemaakt.
Beëindigen flexibel contract:
Wanneer een flexibel contract 3 maanden aansluitend niet gebruikt wordt, komt dit contract te
vervallen.
Planning dagopvang de Heikant mag doorgegeven worden aan Pauline Wouters:
pauline@tjil.net of 06-52064123
Planning dagopvang de Dirigent en Bso Heikant mag doorgegeven worden aan Linda Knook:
linda@tjil.net of 06-54163302
Planning dagopvang en bso Verhulstlaan en bso d’n Hazennest mag doorgegeven worden aan Linda
Haans of Daan van Ierland: lindahaans@tjil.net of 06-39841007
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