Ruilen 2019
Simba biedt ook in 2019 indien mogelijk de gelegenheid om van dag te ruilen. Het ruilen
toetsen wij aan onderstaande voorwaarden. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke regels
rondom maximale groepsgrootte en beroepskracht/kindratio (BKR). Daarnaast staat het
bieden van kwaliteit en vaste gezichten op de groep bij ons voorop. Wij vragen u daarom dan
ook rekening te houden met de regels voor het ruilen van dagen voor uw kind.
In 2019 hanteren wij 2 ruilvormen: ruilen binnen hetzelfde jaar of binnen dezelfde week.
Ruilen binnen hetzelfde jaar
Het aantal ruildagen dat u kunt aanvragen is
afhankelijk van het aantal opvangdagen per
week bij Simba.
1 x per week: max 3 x aanvraag ruildag
2 x per week: max 6 x aanvraag ruildag
3 x per week: max 9 x aanvraag ruildag
4 x per week: max 12 x aanvraag ruildag

Ruilen binnen dezelfde week
Er kunnen zich omstandigheden voordoen
waardoor u in dezelfde week op een andere
dag opvang nodig heeft. Mocht er plek zijn
op de groep van uw kind(eren) dan heeft u
de mogelijkheid om binnen dezelfde week te
ruilen (ma t/m ma). U kunt dit 1 week van
tevoren aanvragen op de groep van uw kind.

Deze ruildagen worden bijgehouden op het
hoofdkantoor.

Ruilen binnen dezelfde week staat los van
ruilen binnen hetzelfde jaar.

Voorwaarden ruilen 2019
1. Ruilen binnen hetzelfde jaar dient maximaal een maand vooraf aangevraagd te worden.
Deze ruildag vraagt u aan via info@kdvsimba.nl.
2. Ruilen binnen dezelfde week dient maximaal een week vooraf aangevraagd te worden.
Deze ruildag vraagt u aan op de groep van uw kind.
3. Ruilen is mogelijk als de groepsgrootte/BKR dit toelaat.
4. Als er geen plek is in de eigen groep kan de opvang, op verzoek en met schriftelijke
toestemming van ouders, eventueel plaatsvinden op een andere groep.
5. Het ruilen van erkende feestdagen* is niet mogelijk.
6. Het ruilen van dag vindt plaats binnen hetzelfde kalenderjaar.
7. De ruildag vervalt als deze niet in hetzelfde kalenderjaar is opgenomen.
8. Een ruildag mag niet gesplitst worden in 2 dagdelen.
Voor alle duidelijkheid: het ruilen vindt plaats indien mogelijk en op basis van
bovengenoemde voorwaarden. Met “indien mogelijk” bedoelen wij dat we onze uiterste best
doen om aan uw ruilwens te voldoen. Echter er is geen sprake van ‘recht hebben op’.
Wij hopen op uw begrip en lichten, waar nodig, graag e.e.a. mondeling toe.
*Erkende feestdagen
Binnen de CAO Kinderopvang hebben werknemers in de kinderopvang recht op verlof met behoud
e
van salaris op: Nieuwjaarsdag, 2 Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (1 x per 5 jaar = 2020),
e
e
e
Hemelvaartsdag, 2 Pinksterdag, 1 en 2 Kerstdag. Simba is op deze erkende feestdagen gesloten.
Bij de bepaling van ons uurtarief is rekening gehouden met deze sluitingsdagen. Door deze erkende
feestdagen mee te berekenen, kunnen we een laag tarief blijven hanteren. Voor ouders is het
aantrekkelijker om meer uren tegen een lager uurtarief af te nemen dan minder uren tegen een hoger
uurtarief. Daarnaast ontvangt u Kinderopvangtoeslag over alle uren en kunt maandelijks hetzelfde
bedrag doorgeven aan de Belastingdienst. Op 31 december sluit Simba om 13.00 uur, deze middag
kan wel geruild worden.

