Regeling ‘46-weken-pakket’
DAGOPVANG (KDV)

46-weken-pakket
Neemt u voor uw kind het 46-weken-pakket af, dan staat uw kind het hele jaar aanwezig
gepland. U dient uw kind zelf 6 (school)vakantieweken naar keuze af te melden.

Werkwijze
U ontvangt naar rato van uw contractomvang een saldo van uw Af-te-melden-contracturen.
Overzicht van het saldo Af-te-melden-contracturen:
Ouders met een 5-dagencontract ontvangen een saldo gelijk aan 5 vakantiedagen opvang x 6
weken. Uitgaande van een openstelling van 10,5 uur per dag** krijgen ouders met een:
▪
▪
▪
▪
▪

5-dagencontract - een saldo van 5 dagen opvang
4-dagencontract - een saldo van 4 dagen opvang
3-dagencontract - een saldo van 3 dagen opvang
2-dagencontract - een saldo van 2 dagen opvang
1-dagcontract - een saldo van 1 dag opvang

x 6 weken x 10,50 = 315 uur
x 6 weken x 10,50 = 252 uur
x 6 weken x 10,50 = 189 uur
x 6 weken x 10,50 = 126 uur
x 6 weken x 10,50 = 63 uur

***ouders die gebruik maken van een contract met een ruimere openstelling krijgen aangepaste
Af-te-melden-contracturen.

Af-te-melden-contracturen gelden voor een bepaald kalenderjaar
De Af-te-melden-contracturen hebben een looptijd van één kalenderjaar, van 1 januari tot en
met 31 december. U ontvangt het tegoed automatisch op 1 januari van elk jaar. Per die datum
vervalt de geldigheidsduur van het af-te-melden-tegoed van het voorgaande jaar.
De Af-te-melden-contracturen ontvangt u ook naar rato van de looptijd van uw contract (bij start
van de plaatsing later dan 1 januari en/of beëindiging van de plaatsing eerder dan 31
december).
Het saldo van uw ‘Af-te-melden-contracturen’ vindt u in het Ouderportaal en de 2Samen app
onder Af-te-melden-contracturen.
Afwezigheid doorvoeren
Het afmelden doet u in het Ouderportaal of de 2Samen app onder Afwezigheid > afwezigheid
doorgeven.
De afwezigheid van uw kind kunt u tot twee weken van tevoren doorvoeren in het ouderportaal
i.v.m. de inroostering van het personeel. Bij afmelden binnen 2 weken vóór de opvangvrije
dag(en), wordt de opvang als aanwezig gepland en dus als af te nemen dag beschouwd.
Vergeet u uw kind helemaal af te melden, dan wordt (worden) die dag(en) gezien als een
genoten opvangdag(en).
Eindafrekening
Heeft u aan het einde van het jaar (of bij beëindiging in de loop van het jaar) meer opvang
genoten c.q. te weinig dagen afgemeld dan zullen de teveel genoten dagen c.q. te weinig
afgemelde dagen alsnog in rekening worden gebracht. De in rekening gebrachte maandfacturen
zijn immers op basis van 46 weken opvang op jaarbasis.
NB. Deze werkwijze geldt ook voor 49-weken-pakket (niet meer beschikbaar). Deze ouders ontvangen
vanzelfsprekend een aangepast opvangtegoed.
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