
Sluitingsdag, ruildag(en) en extra dag(en) 
voor kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang

Sluitingsdag
Eén dag per jaar zijn alle locaties gesloten vanwege een studiedag voor alle SKDH medewerkers. De sluitingsdag
voor 2023 zal vrijdag 16 juni zijn. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

Extra dagdelen KDV 
Indien gewenst is het afnemen van extra opvang mogelijk, deze kunt u aanvragen via de ouderapp minimaal 14
dagen van te voren. 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.  

 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 ook aanvragen minimaal 14 dagen van te voren in de Ouderapp. 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.  

 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). 

Extra opvang op Feestdagen
In tegenstelling tot de voorgaande jaren is SKDH tijdens feestdagen in 2023 niet geopend. Indien u toch opvang
nodig heeft tijdens een feestdag biedt SKDH de mogelijkheid om tegen betaling op de daartoe aangewezen locatie
opvang aan te bieden. Dit kunnen de volgende locaties zijn:  KDV de Tuimelaars/BSO de Schatkist, KDV/BSO de
Appelgaard en Villa Willemina. U kunt dit aanvragen via een extra dagen formulier die op locaties beschikbaar zijn.
Feestdagen kunnen niet met ruiluren worden ingezet.  

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 op een dag dat u geen opvang heeft. Ruiltegoed is niet van
toepassing op flexibele contracten.

Om ruiltegoed te sparen en in te zetten, heeft u de Kidskonnect 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/2021/12/2022-ruilbeleid-20211209-def.pdf?x13952
mailto:plaatsing@skdh.nl

