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Aan ouder(s)/verzorger(s) van kinderen  

die gebruik maken van Plateau Kinderopvang 

 

 

 

 

Assen, 4 juni 2020 

Betreft: aanpassen ruilbeleid per 8 juni 

 

 

Kenmerk: 20200608/PM/GD 

Behandeld door: Klantcontact 

Telefoon: 0592 301993  Mail: kinderopvang@plateau-assen.nl 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Via het ouderportaal kunt u uw kind afmelden indien uw kind een keer niet komt. Naast 
het afmelden heeft u ook de mogelijkheid om een ruiling aan te vragen. We ervaren dat 

het systeem van ruilen niet altijd even goed werkt.  
Daarom gaan we per 8 juni 2020 over naar een eenvoudiger systeem. Namelijk het 
opbouwen van tegoeduren bij een afgemelde dag (zie hiervoor de voorwaarden). U kunt 
vervolgens vanuit de tegoeduren een extra dag(deel) aanvragen. 

 
Wat zijn de voordelen voor u: 

• U hoeft niet direct te besluiten tegen welke dag u de afgemelde dag wilt 
inzetten.  

• We hebben de geldigheid van de uren van 3 maanden naar 1 jaar verruimd. 
Uren blijven het betreffende kalenderjaar geldig. 

• U heeft bij het aanvragen van een extra dag(deel) inzicht in de tegoeduren. 

 
In de periode van 16 maart tot 8 juni heeft u geen tegoeduren kunnen opbouwen omdat 

u vanuit de overheid wordt gecompenseerd vanwege de (gedeeltelijke) sluiting. U vindt 
meer informatie over de compensatieregeling op onze website. 

 
Om in aanmerking te komen voor tegoeduren hebben we de volgende voorwaarden 
opgesteld. Deze zijn aan de centrale oudercommissie voorgelegd en zij hebben daarover 
een postitief advies gegeven. 

 

Het afmelden en aanvragen van dagdelen is mogelijk onder de volgende voorwaarden: 
• Bij afmelding van een dag(deel) minimaal 1 volledige werkdag van tevoren, wordt 

een urentegoed opgebouwd. Dit geldt ook bij ziekte, vanwege de planning van de 
personele inzet. De opbouw van het urentegoed is zichtbaar na acceptatie van de 
afmelding. Hierover ontvangt u een email: status overzicht aanvragen. 
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Dag van afmelding Uren komen NIET in 

aanmerking voor tegoeduren 

Uren komen WEL in 

aanmerking voor tegoeduren 

Maandag Maandag en dinsdag Woensdag en verder 

Dinsdag Dinsdag en woensdag Donderdag en verder 

Woensdag Woensdag en donderdag Vrijdag en verder 

Donderdag Donderdag en vrijdag Maandag en verder 

Vrijdag Vrijdag en maandag Dinsdag en verder 

Zaterdag of zondag Maandag Dinsdag en verder 

• Met de uren uit het urentegoed kan een extra dag(deel) opvang aangevraagd worden. 
• Aanvraag van extra dagdelen kan alleen worden toegekend als er geen extra inzet van 

personeel voor nodig is. 
• Aanvraag van extra dagdelen is alleen mogelijk op regulier geopende dagen/dagdelen. 
• Feestdaguren komen niet beschikbaar voor het urentegoed. 
• Tegoeduren dienen binnen het betreffende kalenderjaar te zijn opgenomen, daarna 

vervalt het saldo. 

• Op dagen die niet binnen het kalenderjaar zijn opgenomen, bestaat geen recht op 
compensatie of restitutie. 

• De aangevraagde dag kan niet eerder worden toegezegd dan 14 dagen voor de gewenste 

opvangdag. 
• De tegoeduren zijn kindgebonden. 
• Indien er meer opvanguren worden afgenomen dan het tegoed, dan worden de extra uren 

in rekening gebracht. 

Bij flexibele opvang kunnen geen tegoeduren worden opgebouwd. 
 

Planning en afmelden 
In het planningsmenu van het ouderportaal kunt u zien voor welke dagen uw kind staat 
aangemeld. U kunt hier op dagniveau uw kind afmelden. Via de knop nieuwe aanvraag kunt 
een extra dag(deel) aanvragen. Zodra u in het pop-up menu zit, kunt u zien wat uw 
tegoedsaldo is. 
Denkt u vooral in vakanties aan het afmelden van uw kind, u houdt dan recht op die uren voor 
een andere vakantiedag. Daarnaast kunnen wij het activiteitenaanbod beter afstemmen op de 

groepsgrootte.  
 
Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantcontact via 
telefoonnummer 0592-301993 of via de mail: kinderopvang@plateau-assen.nl 
 
 

Met vriendelijke groet, 

  
Bert Dekker 

Directeur-Bestuurder 
 

 

 


