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Doel:
De gelegenheid bieden aan de ouders/verzorgers van kinderen die dagopvang en buitenschoolse
opvang genieten bij BV Kinderopvang Pinokkio Maastricht, om naar ratio maximaal 10 maal per
kalenderjaar, per kind, gebaseerd op 5 hele opvangdagen per week, gebruik te maken van een
zogenaamde ruildag. Deze ruildag maakt het mogelijk om een reguliere opvangdag te ruilen tegen
een andere dag.
Procedure:
Concreet betekent dit dat de ouder/verzorger onder de volgende voorwaarden succesvol een
beroep kan doen op een ruildag:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

De ruildag kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd, maar dient minimaal 7
dagen van tevoren schriftelijk aangevraagd te worden middels het daarvoor bestemde
formulier, voorzien van handtekening of via de e-mail.
Een ruildag kan slechts worden toegekend wanneer er plaats is in de vaste groep van het
kind of indien met toestemming van de ouder(s) in de paralelgroep op de gewenste ruildag.
(zie beheer van documenten 1.3) In deze groep waar uw kind op de ruildag wordt
geplaatst, moet voldoen aan de beroepskracht-kind-ratio; deze mag niet worden
overschreden.
De mogelijkheid om een ruildag in te zetten wordt naar ratio op basis van 5 hele
opvangdagen per week, per kind, maximaal 10 keer per kalenderjaar geboden.
Onder een kalenderjaar wordt verstaan de periode van 1 januari t/m 31 december.
De mogelijkheid van het inzetten van een ruildag geldt zowel voor de dagopvang als de
BSO maar niet voor de vakantieopvang en peuteropvang.
Bij definitieve toekenning van een ruildag ontvang u van de directie het door u ingediende
formulier ondertekend retour of via de e-mail.

Toelichting op de ratio werking.
vb.1 Uw kind is geplaatst voor 3 halve dagdelen p/wk dit geeft recht op 6 halve ruil dagdelen p/jr.
of 3 hele dagdelen (of een combinatie hiervan)
vb.2 Uw kind is geplaatst voor 5 hele dagdelen p/wk dit geeft recht op 10 hele ruil dagdelen p/jr.
of 20 halve dagdelen (of een combinatie hiervan)
vb.3 Uw kind is geplaatst voor 1 half dagdeel p/wk dit geeft recht op 2 halve ruil dagdelen p/jr. of
één heel dagdeel. (of een combinatie hiervan)
vb.4 Uw kind is geplaatst voor 4 hele dagdelen p/wk dit geeft recht op 8 hele ruil dagdelen p/jr. of
16 halve dagdelen (of een combinatie hiervan).

Rubriek 1. Afspraken over dienstverlening

