
Voorwaarden: Ruilen | Extra dag 
 

 
 

Waar aanvragen? 

Via het ouderportaal. 

Wanneer aanvragen? 

• Via ouderportaal onder ‘Aanvragen’ zelf vanaf 28 tot uiterlijk tot 3 dagen vóór de te ruilen dag. 

• Vanaf 4 dagen voor de gewenste dag via ‘Berichten’ naar de PM’ers (dat gaat ook via ouderportaal) 

Waarvoor kan ik de dag ruilen? 

De ruiltermijn van een niet aanwezige dag is: 28 dagen voor tot 28 dagen na de niet aanwezige dag. 

Wanneer weet ik het? 

We antwoorden doorgaans binnen 3 werkdagen. 

Waarom kan ik niet altijd ruilen? 

Ruilen is een extra service van SKO en is alleen mogelijk als de groepsgrootte en de personeelsbezetting van de groep 

dit toelaten. 

 

Zijn er nog meer regels waar ik rekening mee moet houden?  

 

Qua ruilen: 

1. Als je kind ziek is en je dit voor 07.30 uur bij de dagopvang / PSZ en voor 09.00 uur bij de BSO in het 

          ouderportaal meldt via ‘Afmelden’ krijg je een tegoed. Hiermee kun je tot 28 dagen na deze niet aanwezige dag 

van een andere dag gebruik maken. 

2. In schoolweken is het mogelijk een dag te ruilen met andere schooldag (28 dagen er voor of er na) 

3. Tijdens schoolvakantieweken kunnen alle dagen binnen diezelfde vakantieperiode geruild worden. 

4. Daarnaast is het ook mogelijk om een vakantiedag te ruilen naar een BSO-middag (lang of kort) of tegen de 

schooluren van een niet-schooldag indien de bezetting van de groep dit toelaat. Je kunt dit als ouder zelf via het 

Ouderportaal regelen. 

5. Voor het ruilen van een vakantiedag tegen een BSO middag (lang of kort) of de schooluren van een niet- 

schooldag 2 weken voor of na de zomervakantie moet je een mail sturen naar de locatie. Dit kan in die periode  

alleen door de administratief  ondersteuners  aangepast  worden. Ook  hier geldt dat het alleen kan als de  

bezetting van de groep het toelaat en dat de definitieve toezegging nog steeds 3 weken van te voren is. 

6. In de zomervakantie kennen we voor het ruilen van vakantiedagen een ruimere termijn, te weten het ruilen van 

een vakantiedag tegen een vakantiedag gedurende de hele vakantie. Vanaf medio juni is het al mogelijk om dit 

vast te leggen opdat ook de groepen tijdig hun activiteiten kunnen plannen. 

7. Aan het ruilen van een dag zijn geen extra kosten verbonden. 

8. Ruildagen zijn gebonden aan je kind, je kunt geen ruildag gebruiken voor de opvang van een broertje of zusje. 

9. Wij zijn gesloten op erkende feestdagen en verplichte cao-dagen. Aan het begin van het jaar maken wij bekend 

welke dagen dat zijn. Deze dagen kan je niet ruilen of in geld gecompenseerd krijgen. 

 

 

Qua extra dag 

a) Aan de extra dag zijn kosten verbonden. De tarieven voor extra opvang vind je in ons tarievenoverzicht op onze 

website: https://sko-oegstgeest.nl/tarieven/  

b) De kosten voor een niet-school dag bedragen de uren dat de school normaliter op die dag open is 

vermenigvuldigd met het uurtarief van een extra dag. 

c) De niet-schooldag eindigt op het moment dat de BSO normaliter op die dag start als er wel school is. 

d) De extra dag kan geannuleerd worden tot 5 dagen voor de afgesproken extra datum, daarna worden er kosten in 

rekening gebracht. Vraag je de extra dag binnen 5 dagen vóór de extra dag aan, dan kan deze niet meer 

geannuleerd worden en brengen wij je de kosten van een extra dag in rekening. 

e)        Heb je een extra dag gereserveerd dan kan deze niet alsnog worden omgezet in een ruildag. 

https://sko-oegstgeest.nl/tarieven/

