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Protocol extra opvang 

 
 
Uw kind(eren) zijn in geval van studiedagen en extra vrije dagen van school welkom op de locaties 
van kinderopvang Zonnekinderen. Dit wordt gezien als extra opvang. U kunt een aanvraag voor extra 
opvang indienen middels het aanvraagformulier voor extra opvang en ruildagen, dit formulier is op de 
locatie aanwezig en kunt u terugvinden op onze website. Om aan uw aanvraag te kunnen voldoen zijn 
een aantal richtlijnen opgesteld. 

 
 

1) Studie dagen /extra vrije dagen vallen niet onder de reguliere opvang die uw kind(eren) 
afneemt bij kinderopvang Zonnekinderen. Dit wordt gezien als extra opvang.  

2) Extra opvang kan worden opgenomen in dagdelen (5,5 of 11 uur) en de nso/vso op basis van 
begin- en eindtijd van de school. Extra opvang kan niet in losse uren worden afgenomen.   

3) Voor het afnemen van extra opvang wordt het extra opvang tarief in rekening gebracht. 
Gereserveerde dagdelen worden altijd in rekening gebracht, ook als uw kind(eren) om wat 
voor reden dan ook niet komt.  

4) Als u gebruik wilt maken van extra opvang, dient u dit van te voren aan te geven bij de 
teamcoördinator van de locatie. Formulieren voor het aanvragen van extra opvang zijn op de 
locatie aanwezig. 

5) Bezoekt uw kind de nso/vso dan heeft u in de vakantieweken, afhankelijk van uw contract, 
recht op de nso/vso uren die u tijdens schoolweken afneemt. Het aantal uren waar u recht op 
heeft is bij de teamcoördinator bekend. Als u extra opvang wilt afnemen kunt u gebruik maken 
van deze uren. De uren die u opneemt en aangeeft via het aanvraagformulier worden van het 
tegoed afgetrokken, ook als uw kind om wat voor reden dan ook niet komt. Uren die aan het 
einde van het jaar niet zijn opgenomen komen te vervallen. Er vindt geen restitutie plaats en 
de uren kunnen niet worden meegenomen naar het volgende jaar.  

6) De aanvraag dient u zo vroeg mogelijk in te dienen. U ontvangt van de teamcoördinator een 
kopie retour of de aanvraag verwezenlijkt kan worden. Dit is afhankelijk van het aantal bezette 
kindplaatsen. 

7) Mocht uw kind(eren) onverwachts vrij hebben, dan kunt u altijd alsnog bij de teamcoördinator 
informeren of uw kind(eren) extra kan komen. 

8) Als u uw kind(eren) niet van te voren opgeeft, loopt u de kans dat uw kind(eren) die dag niet 
kan komen i.v.m. groepsbezetting en personeelsbezetting. Dit zal de teamcoördinator ter 
plekke beoordelen. 

9) Een kind kan alleen worden opgevangen als er een door ouder(s) en teamcoördinator voor 
akkoord ondertekend formulier aanwezig is.  

 


