VAKANTIEOPVANG BUITENSCHOOLSE OPVANG
Vakantie is vakantie! Dat moet gevierd worden. Uw kind kan gedurende 11 vakantieweken gebruik maken
van onze vakantieopvang. Op Nationale Feestdagen zijn wij gesloten. Tijdens vakanties is er een speciaal
vakantieprogramma met uitgebreide activiteiten binnen en buiten de locatie. Iedere dag heeft een thema zoals
techniek, sport & spel, kunst & cultuur, natuur en multimedia. Locaties verbinden grote en kleine activiteiten
aan deze thema’s. Tevens wordt een aantal groots opgezette activiteiten aangeboden voor meerdere locaties
tegelijk, de zogenaamde mega-activiteiten.

Spelregels
Handig om uw vakantietegoed aan het begin van het jaar te kopen!
• U kunt uw vakantietegoeden aan het begin van het jaar inkopen. Wij kunnen dan het totaalbedrag gelijkelijk
over meerdere maanden spreiden. Handig voor u: zo hoeft u niet iedere keer een ander aantal uren op te
geven bij de Belastingdienst. Wij adviseren u daarom uw vakantietegoed zo vroeg mogelijk in te kopen.
• U kunt alleen hele dagen vakantieopvang inkopen. Halve dagen zijn niet mogelijk. Hiermee kunnen de
kinderen in alle rust het dagelijkse vakantieprogramma afwikkelen.
• De vakantieopvang kan minimaal 1 hele dag en maximaal vijf hele dagen per week worden afgenomen.
Sommige activiteiten duren 3 volledige dagen: bijvoorbeeld ons musicalkamp.
• Uw vakantietegoed kan gedurende alle schoolvakanties ingezet worden.
• Mocht u meer vakantieopvang nodig hebben, dan kunt u altijd vakantiedagen bijkopen.
• Uw vakantietegoed is geldig binnen een kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december).
• Niet opgenomen vakantietegoeden vervallen na 31 december.
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Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
• De locaties zijn open van 07.30 tot 18.30 uur.
• Een vakantiedag is altijd inclusief fruit, lunch, sap en een gezonde snack.
• De activiteiten en uitstapjes (incl. eventueel vervoer) zijn ook bij het tarief inbegrepen.
• Uw kind dient voor 09.00 uur binnen te zijn in verband met de start van het programma van die dag. Veelal
is er een dagprogramma en gaan de kinderen weg of komt er een externe professional, bijvoorbeeld een
kunstenaar, die een programma verzorgt.
• Vakantiedagen zijn alleen in te zetten tijdens de door het ministerie van OCW vastgestelde vakantieweken.
Het ruilen van vakantiedagen verloopt conform de spelregels van onze ruilservice.
• Vakantieopvang is niet locatiegebonden. U kunt wel voorkeurslocaties/activiteiten aangeven.
• De vakantiedagen die u wilt inzetten tijdens de vakantie, dient u voor iedere vakantie door te geven via het
ouderportaal. U ontvangt hiervan van ons een verzoek via e-mail of via de locatie. Hoe eerder u de door
u gewenste dagen inzet en uw eigen geplande vakanties doorgeeft, hoe soepeler invulling gegeven kan
worden aan opvangverzoeken.
• Wij kunnen u garantie voor een plaats aanbieden wanneer u tenminste zes weken voorafgaand aan een
vakantie doorgeeft welke dagen u wenst in te plannen. Indien u uw planning later doorgeeft of u koopt later
uw vakantietegoed in, dan bieden wij u opvang aan op basis van beschikbaarheid.
• Het vakantieprogramma van uw locatie is te vinden via de locatiepagina van onze website.

Vakantie

van

t/m

Voorjaarsvakantie

25-2

5-3

Meivakantie

22-4

30-4

Zomervakantie

15-7

27-8

Herfstvakantie

14-10

22-10

Kerstvakantie

23-12
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Vakantieweken
Ieder jaar stelt het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) de vakantieweken voor het
schooljaar vast. Wij gebruiken dit als basis voor de vakantieopvang. Scholen kunnen afwijken met vakanties.
Locaties zullen hierbij zoveel mogelijk met u kijken naar de vakanties in uw gebied en hierop anticiperen.
Vakanties 2017 regio Zuid:

