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Ruilservice De Schavuiten 

U heeft voor uw kind vaste opvangdagen op de Schavuiten afgesproken. Het kan zich 

voordoen dat u soms opvang op een andere dag nodig heeft. Daarom wil de Schavuiten u de 

mogelijkheid bieden, onder voorwaarden, kosteloos te ruilen. Wel willen wij u er graag op 

attent maken dat ruilen een service is en geen recht. Ruilen is alleen mogelijk wanneer het 

aantal kinderen en het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers op de groep dit toelaat. 

Ook willen we voorkomen dat de groepsstabiliteit wordt ondermijnd door te veel ruilen. Er 

bestaat dus een mogelijkheid dat er niet van dag geruild kan worden op grond van 

pedagogische argumenten.  

Wanneer uw kind geen ruildagen (meer) heeft maar u wel gebruik wilt maken van een extra 

dag, is er de mogelijkheid, indien de planning dit toelaat, tegen vast tarief een extra dag aan 

te vragen. Ook hierbij geldt dat een extra dag een service is en geen recht. 

Indien ouders bij een 48 weken pakket een extra dag willen aanvragen, zijn de kosten 

hiervoor € 97,23. In de zomerperiode zijn kinderen 3 aansluitende weken afwezig. De vierde 

week mag ingezet worden naar eigen keuze gedurende het hele jaar. Deze afwezigheid 

dient minimaal 2 maanden vooraf te worden gemeld. Deze dagen kunnen dus ook niet 

ingezet worden als ruildagen. 

Bij 52 weken pakket zijn de kosten voor een extra dag € 94,40. 

De Schavuiten laat zo snel mogelijk weten of zij akkoord kunnen gaan met de voorgestelde 

ruildag. 

Voorwaarden voor een ruil/extra dag voor beiden pakketten: 

• Ruilen is alleen mogelijk wanneer er voldoende ruimte is in de groep. Het maximale 

aantal toegestane kinderen mag niet worden overschreden. Dit is een wettelijke 

kwaliteitseis waar we ons aan moeten en willen houden. 

• Ruilen is persoonsgebonden. U kunt een niet genoten opvangdag van uw kind niet 

inzetten voor een ruildag ten behoeven van een broertje of zusje. 

• Een hele opvangdag kan niet worden geruild voor twee halve dagen en andersom. 

• Een afwezige dag mag pas als een ruildag worden beschouwd mits deze dag 

minimaal 48 uur voorafgaand aan de contractdag van het kind in KOVnet is 

afgemeld. Vanzelfsprekend is later afmelden natuurlijk mogelijk maar deze dag mag 

dan niet meer als tegoed worden ingezet. 

• Uiterlijk 4 weken voor de aangevraagde dag hoort u of de aanvraag is goedgekeurd 

of niet. (Wij maken ons kind-personeelsplanning een maand van tevoren) 

• U kunt geen rechten ontlenen aan gemiste opvangdagen die niet geruild kunnen 

worden. 

• Na goedkeuring is de ruildag of extra dag definitief. 

• Ruildagen of extra dagen kunnen alleen aangevraagd worden via de app van 

KOVnet. Het opnemen van ruil of extra dagen dienen binnen een marge van 8 

weken, 4 weken voor en 4 weken na de afgemelde dag, plaats te vinden. Maakt u 

binnen deze 8 weken geen gebruik van de inhaaldag(en) dan komen deze te 

vervallen. 
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• Tegenover een aangevraagde ruildag dient een afgemelde dag te staan. Mocht u 

eerder een dag afgemeld hebben maar wilt u alsnog op een later tijdstip deze dag 

ruilen (vallend binnen de termijn) dan vraagt u een extra dag aan met daarachter in 

de opmerking ruil dag met datum afgemelde dag. Vergeet u dit, dan wordt standaard 

de extra dag tegen een tarief verwerkt. 

• Wanneer u de aangevraagde ruil/extra dag na goedkeuring afmeldt, dan bent u de  

ruil/extra dag kwijt. U ontvangt wel een factuur voor de extra dag. De reden hiervoor 

is dat deze dag speciaal is vrij gehouden voor uw kind waardoor andere kinderen 

geen gebruik kunnen maken van deze dag. 

• Bij noodgevallen kunt u telefonisch uw aanvraag bespreken met de groep. Zij 

koppelen dit terug naar de team coördinator. U hoort dan zo spoedig mogelijk of er 

eventueel mogelijkheden zijn. 

• Afmelden op de dag zelf of een ziektedag telt niet mee als ruildag. 

• (Nationale) Feestdagen en sluitingsdagen van de Schavuiten worden niet meegeteld 

als dagen die geruild of ingehaald mogen worden. 

• Inhaaldagen zijn te gebruiken tot de dag waarop uw contract afloopt. 

 

Vriendelijk verzoek 

Komt uw kind een bepaalde dag niet naar de opvang, dan verzoeken wij u uw kind af te 

melden via de app van KOVnet. Zo kunnen er ruilmogelijkheden ontstaan en daar profiteren 

alle ouders van. 

 

 

 

 

 

 

 

 


