
 

Feestdagen, sluitingsdag, ruildag(en) en extra dag(en) voor KDV en BSO 
 

 

Als ouder/verzorger met een baan met wisselende roosters zoals in de horeca, zorgsector, detailhandel, offshore, 

visserij of de marine bijvoorbeeld, is het soms een uitdaging werk en privé te combineren. Want werken tijdens een 

feestdag komt dan regelmatig voor. SDKH is daarom ook tijdens erkende doordeweekse feestdagen (ma t/m vrij) 

geopend. 

 

Feestdagen 

SKDH biedt de ouders/verzorgers van de kinderen op onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang de 

mogelijkheid om opvang af te nemen op erkende doordeweekse feestdagen zoals Tweede Paasdag en 

Hemelvaartsdag. Afhankelijk van het aantal kinderen zullen er locaties geopend zijn. Als de feestdag op de vaste 

opvangdag valt, dan betaalt de ouder/verzorger niets extra. Een ouder die deze dag als extra opvangdag wenst, 

betaalt het normale tarief van een extra dag(deel). Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons 

op over de mogelijkheden. 

 

Sluitingsdag 
Eén dag per jaar zijn alle locaties gesloten vanwege een studiedag voor alle SKDH medewerkers. De sluitingsdag 

voor 2021 zal donderdag 4 november zijn. Maakt u gebruik van opvang op donderdag? Meld dan tijdig deze dag 

af via uw ouderapp en bouw ruiltegoed op. 

  

Extra dagdelen KDV 

Indien gewenst is het afnemen van extra opvang mogelijk, deze kunt u aanvragen met een aanvraagformulier dat 
voor u beschikbaar is op de locatie. Een afname van een extra dag(deel) vindt u terug op uw factuur. U kunt ook 
een extra dag(deel) inzetten d.m.v. ruiltegoed, mits u dit heeft opgebouwd. U kunt dit terugvinden in de ouderapp. 

❖ Een extra dag(deel) wordt achteraf in rekening gebracht op een aparte factuur of de eerstvolgende 
maandfactuur.   

• Als u nog ruimte heeft in de maximaal af te nemen uren kinderopvang, kunt u op basis van de factuur extra 
kinderopvangtoeslag aanvragen. 

• U heeft de mogelijkheid om verschillende extra producten af te nemen op het KDV, zoals hele dagen, 

halve dagen en/of verlengde opvang (indien mogelijk op de opvanglocatie).  

 

Extra dagdelen BSO 
Bij studie- of sluitingsdagen van school en op feestdagen kan, indien gewenst, extra opvang worden aangeboden. 
Deze kunt u aanvragen met een aanvraagformulier dat voor u beschikbaar is op de locatie. Een afname van een 
extra dag(deel) vindt u terug op uw factuur. U kunt ook een extra dag(deel) inzetten d.m.v. ruiltegoed, mits u dit 
heeft opgebouwd. U kunt dit terugvinden in de ouderapp. 

• Een extra (dag)deel wordt achteraf in rekening gebracht op een aparte factuur of de eerstvolgende 
maandfactuur.   

• Als u nog ruimte heeft in de maximaal af te nemen uren kinderopvang, kunt u op basis van de factuur extra 
kinderopvangtoeslag aanvragen. 

• U heeft de mogelijkheid om verschillende producten af te nemen op de buitenschoolse opvang zoals hele 
dagen, halve dagen en/of verlengde opvang (indien mogelijk op de opvanglocatie).  

 

Ruildagen 
Niet-gebruikte opvanguren, op basis van een aantal spelregels als ruiltegoed opbouwen en op een later moment 
inzetten? Dit kan praktisch zijn voor u. Bijvoorbeeld wanneer u toch dat weekje weggaat met de kinderen of geen 
gebruik maakt van de kinderopvang op doordeweekse (erkende) feestdagen. Deze kunt u dan bijvoorbeeld weer 
inzetten wanneer de basisschool een studiedag heeft.  
 
Om ruiltegoed te sparen en in te zetten, heeft u de FlexKids ouderapp nodig. Waar en hoe u deze handige app 

kunt downloaden en activeren, maar ook hoe u ruiltegoed aanvraagt en inzet, vindt u samen met de voorwaarden 

van deze service op onze website. Deze informatie is ook opgenomen in de intakemap. 

 

Heeft u vragen over deze informatie? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling planning & plaatsing via 

telefoonnummer 0223 - 614202. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen, stuur uw mail dan naar plaatsing@skdh.nl 

 

 

https://skdh.nl/wp-content/uploads/2020/09/Ouderbrf31082020-ruilbeleid-per-01092020-webversie.pdf
mailto:plaatsing@skdh.nl

