Vakantieregeling ’46-weken en 6-vakantieweken-pakket’
BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)

46-weken-pakket
Neemt u voor uw kind het 46-weken-pakket af, dan staat uw kind voor alle schoolweken op de
contractdagen aanwezig gepland. Tijdens de schoolvakantieweken staat uw kind nog niet
ingepland. U dient uw kind zelf 6 schoolvakantieweken naar keuze aan te melden.

6-vakantieweken-pakket
Neemt u voor uw kind het BSO 6-vakantieweken-pakket af, dan staat uw kind nog niet voor
opvang ingepland. U dient uw kind zelf 6 schoolvakantieweken naar keuze aan te melden.

Werkwijze
U ontvangt een opvangtegoed naar rato van uw contractomvang.
Dit opvangtegoed wordt per kind toegekend.
Overzicht van het opvangtegoed:
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 een aangepast
opvangtegoed.

U kunt dit opvangtegoed gebruiken voor het aanvragen van vakantiedagen. Vraag de
vakantieopvang uiterlijk twee weken vóór aanvang van de betreffende schoolvakantie aan.
Vraagt u de opvang later aan, dan kunnen wij geen garantie geven dat opvang mogelijk is. Ook
niet wanneer het een dag betreft waarop uw kind normaal gesproken in de schoolweken wel
gebruik maakt van de opvang.
Opvangtegoeden gelden voor een bepaald kalenderjaar
Uw opvangtegoed heeft 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 opvangtegoed van het voorgaande jaar.
Opvangtegoeden 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).
Zo meldt u zich aan
Het saldo van uw opvangtegoed vindt u 2Samen app onder Planning > Tegoeden.
U meldt uw kind het gemakkelijkste aan via de 2Samen app onder Planning >Aanvragen >
Nieuwe aanvraag > Extra opvang.

NB. Deze werkwijze geldt ook voor 49-weken-pakket (niet meer beschikbaar). Deze ouders ontvangen
vanzelfsprekend een aangepast opvangtegoed.
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