Eige Wijzze BSO om de week 2021
Standaard opvang om de week, 20 weken opvang tijdens schoolweken.

Naam kind:…………………………………….…………………….
Geboortedatum:……………………………..……………………
BSN nummer:……………………………………………….…………………….
Gewenste plaatsingsdatum:..………………………………..………………………
Basisschool…………………………………………………………..
*even weken / *oneven weken
Kruis hieronder aan op welke dag u opvang nodig heeft
Begintijd is 15 minuten eerder voor de school uit is in de middag.

Voorschoolse opvang:
Begintijd;
*7.00u / *7.30u
Eindtijd:
*8.30u/ *8.45u
o
o
o
o
o

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Naschoolse opvang:
begintijd
*1345 / *14.15u / *14.30u / *14.45u / *15.00u / *15.15u
wo /vr
*11.45u / *12.00u / *12.15u / *12.30u
eindtijd
*18.00u / *18.30u
eindtijd wo /vr
*15.00u / *18.00u / *18.30u
o
o
o
o
o

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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Wilt u gebruik maken van opvang tijdens studiedagen?
o Ja
o Nee

Zo ja, dan kunt u hieronder aangeven welk blok u kiest
o Blok 1; hele dag
o Blok 2; halve dag tot 13.00u
o Blok 3; halve dag vanaf 13.00u
* ( doorhalen wat niet van toepassing is )
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Voorwaarden buitenschoolse opvang
Eige Wijzz biedt 52 weken per jaar buitenschoolse opvang aan met
uitzondering van alle nationale feestdagen. Wij zijn tijdens schoolweken
geopend van 7.00u tot 8.45u en van 14.30u tot 18.30u en tijdens
vakantieperiodes van maandag tot vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur.
Op 24 en 31 december gaat de BSO om 13.00 uur dicht.
De dagen op nationale feestdagen worden doorbetaald. U kunt deze kosteloos
ruilen (zie voorwaarden van het ruilformulier).
De maandelijks te betalen kosten worden vooraf in rekening gebracht. De
eventuele meer afgenomen uren of verrekeningen worden een maand later in
rekening gebracht. Er kunnen verrekeningen plaatsvinden op het moment dat
er binnen een jaar een contract wordt beëindigd.
De prijzen van de opvang worden per jaar berekend en dit bedrag wordt door
12 gelijke maanden gedeeld. U betaalt dus elke maand hetzelfde bedrag. Elk
jaar wordt in november bekeken of de kosten van de kindplaatsen stijgen. U
krijgt hiervan uiterlijk 1 maand voor ingang van de eventuele verhoging
bericht.
Als uw kind op een afgesproken dagdeel niet aanwezig kan zijn, dan geeft u dit
telefonisch of schriftelijk door. Deze dagen dienen te worden doorbetaald,
omdat de kindplaats wordt vrijgehouden. U kunt deze uren kosteloos ruilen
(zie voorwaarden ruilbrief).
Als uw kind gebracht of gehaald wordt door een ander persoon dan de
ouders/verzorgers, wordt dit vooraf gecommuniceerd met één van de
pedagogisch medewerkers bij uw kind op de groep.
Er is een mogelijkheid om extra dagdelen bij te kopen tegen hetzelfde tarief,
zolang de groep niet vol is. Mocht u de extra uren willen annuleren, dan dient
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u dit 24 uren van te voren telefonisch of schriftelijk door te
geven anders worden de extra uren in rekening gebracht.
Indien u twijfelt aan de fysieke gesteldheid van uw kind, communiceert u dit
altijd met één van de pedagogisch medewerkers. Als zij zich zorgen maakt
en/of het niet meer verantwoord vindt dat het kind kan blijven, dan dient het
kind opgehaald te worden.
Wij raden aan de spullen van uw kind te voorzien van naam. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor het zoek raken van spullen van thuis zoals kleding en
speelgoed.
Specifieke voeding voor kinderen dient door de ouders zelf te worden
meegebracht.
Er wordt een wederzijdse opzegtermijn in acht genomen van 1 maand. De
opzegging dient schriftelijk te geschieden voor het einde van de maand en kan
ingaan op de 1ste van de maand.
Voor elk kind een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
* Hierbij verklaard u de voorwaarden te hebben gelezen en het contract met
Eige Wijzz als akkoord bevonden.
Plaats en datum……………………………………………
Naam ouder/verzorger

Handtekening ouder/verzorger
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