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VOOR BSO +2022

1. De BSO+ is geopend tijdens schoolvakanties en tijdens schoolweken na schooltijd, aangepast
aan de tijden van de basisscholen waar de BSO+ samenwerkingsafspraken mee heeft.
Verlengde opvang is mogelijk na schooltijd en tijdens schoolvakanties.
2. Opvang op de BSO+ kan starten indien voor het betreffende kind een indicatie is afgegeven,
indien de ouders/verzorgers een afspraak hebben gemaakt voor een indicatiegesprek of
indien de ouders bereid zijn zelf de bruto kosten voor hun rekening te nemen. In het tweede
geval, als er een afspraak voor een indicatiegesprek is gemaakt, is artikel drie van toepassing.
3. De BSO+ heeft per vestiging voor twee kinderen zonder indicatie één dagdeel per week
beschikbaar.
Hiervan kan een kind voor een periode van maximaal 8 weken gebruik maken.
Gedurende deze periode wordt voor werkende ouders het regulier bso-tarief in rekening
gebracht. Niet-werkende ouders zijn over deze periode geen betaling verschuldigd.
Na de periode van 8 weken wordt de kostprijs in rekening gebracht.
4. Een plaatsing op de BSO+ is altijd een wederzijdse proefplaatsing voor een periode van drie
maanden.
Na afloop van de proefperiode van drie maanden kan de plaatsing omgezet worden in een
definitieve plaatsing.
5. De minimale afname bedraagt twee dagdelen per week. Afname van extra dagdelen is
mogelijk. Hiervoor worden aan ouders/verzorgers de bruto kosten in rekening gebracht.
6. Tijdens schoolvakanties is de behandeltijd van 9.00-15.00 uur. Opvang buiten deze tijden
wordt niet vergoed vanuit een indicatie. Hiervoor worden aan ouders/verzorgers de bruto
kosten tegen regulier bso-tarief in rekening gebracht.
7. De BSO+ is een samenwerkingsverband tussen Juvent en Kinderopvang ZeeuwsVlaanderen. Als uw kind gebruik maakt van de bso+ worden zijn/haar gegevens geregistreerd
en gerapporteerd bij beide organisaties.
8. Tijdens schoolvakanties wordt er opvang geboden op de BSO+ wanneer er minimaal twee
kinderen opvang afnemen. Is dit niet het geval dan stelt de pedagogisch medewerker een
alternatief voor bij een reguliere groep.

Het aanvullend reglement voor BSO+ prevaleert ingeval dit strijdig is met het reglement dagopvang en
buitenschoolse opvang.
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