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RUILEN

Bij Natureluur kinderopvang kennen we een ruilbeleid. In principe komen kinderen op vaste
dagen naar het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Dit komt de stabiliteit van de
groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de
opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat u op een andere dag dan uw vaste dag opvang
nodig heeft voor uw kind. Zo kunt u een dag dat uw kind geen gebruik heeft kunnen maken van
de opvang in verband met bijvoorbeeld ziekte of vakantie, ruilen tegen een andere opvangdag.
Ruiluren inzetten kan bijvoorbeeld heel fijn zijn als u eens een wisselende werkdag heeft in de
week, oma of oma eens niet kunnen oppassen, u een vergadering heeft buiten uw normale
werkdagen enz. Veel kinderopvangorganisaties werken met ruilen binnen een maand of
kwartaal, bij Natureluur zijn de uren 3 maanden houdbaar.
Iedere keer als uw kind niet naar de opvang komt vanwege een dag ziekzijn of bijvoorbeeld een
vakantiedag, dan gaan de uren in zijn of haar eigen ruilpotje. Vanaf die dag zijn de uren 3 maanden
houdbaar en kunnen dus meegaan naar het nieuwe jaar. Er zijn wel bepaalde spelregels binnen
het ruilen die nodig zijn om ruimte en flexibiliteit te kunnen bieden. Het ruilen is overigens een
service en geen recht.
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Houd er rekening mee dat wanneer u uw kind vooraf afmeldt voor een bepaalde dag, deze dag als ruil- of flexdag
aan een andere ouder zal worden aangeboden.
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