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Aan:
Betreft :

Januari 2021

ouders/verzorgers van kinderen in de BSO bij AKROS

regeling roostervrije schooldagen

Amsterdam, post datum.
Beste ouders / verzorgers,
Alle basisscholen hebben margedagen, studiedagen en ADV dagen, echter deze zijn per school
verschillend. Het is telkens weer een grote puzzel voor ouders en AKROS om de opvang op deze
dagen goed te regelen. Wij bieden u aan om dit vooraf te regelen.
Uw huidig contract voor buitenschoolse opvang kunt u aanvullen met een regeling roostervrije
schooldagen.
Door afname van extra uren1 (€ 8,10 per uur) per kalendermaand bent u verzekerd van opvang op alle
roostervrije schooldagen die de school hanteert (uitgezonderd de officiële feest- en gedenkdagen).
Op elke schoolloze dag (m.u.v. overmacht zoals bijv. stakingen/brand of stormschade) wordt uw kind
dan opgevangen, ook op dagen dat uw kind geen gebruik maakt van de buitenschoolse opvang. U
brengt dan uw kind naar de buitenschoolse opvang i.p.v. naar school en haalt uw kind aan het eind
van de schooltijd weer bij de BSO op.
Voor ouders die hun contract niet aanvullen met de regeling roostervrije schooldagen bestaat de
mogelijkheid om extra opvang per keer te regelen mits de bezetting dit toelaat. Deze extra opvang
wordt bij de groepsleiding aangevraagd door middel van het formulier “Extra opvang”. Dit formulier
wordt door de administratie verwerkt en de kosten worden achteraf aan u gefactureerd. U als
ouder/verzorger moet het bedrag voor de extra opvang dan eerst zelf voorschieten en later kunt u dit
verrekenen bij de Belastingdienst.
De kosten voor deze extra opvang zijn echter tegen een hoger tarief, nl. tegen een uurprijs van € 8,30.
Wilt u gebruik maken van de regeling roostervrije schooldagen, dan kunt u dat meteen doorgeven
bij uw contractkeuze. Dit contract is echter niet jaargebonden. U mag het ook op een later moment
aanvragen en stopzetten kan met inachtneming van één maand opzegtermijn.
Met vriendelijke groet,
Marjanneke Bekker/Hester Palmen
Plaatsing en Planning

1

Aantal extra uren voor uw school

66 uur per jaar (5,5 uur p.m.)
60 uur per jaar (5 uur p.m.)
54 uur per jaar (4,5 uur p.m.)
48 uur per jaar (4 uur p.m)
42 uur per jaar (3,5 uur p.m.)
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De Zeeheld
Rosa Boekdrukker
Corantijn
7e Montessori, Admiraal de Ruyter, Joop Westerweel, St Jan, De
Meidoorn, De Visserschool
De Roos
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Ondergetekende wenst het plaatsingscontract aan te vullen met de
regeling roostervrije schooldagen

Naam ouder:

………………………………….

Naam kind :

………………………………….

Naam BSO-locatie:

………………………………….

Ingangsdatum:

………………………………….

Handtekening ouder: ………………………………….

S.v.p. invullen en dit formulier sturen naar:
AKROS Kinderopvang, afdeling plaatsing en planning
Balboastraat 20 B4
1057 VW Amsterdam
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