Betreft: Informatie arrangementen buitenschoolse opvang Mirakel 2015

Beste ouders,
In onderstaand overzicht ziet u uit welke arrangementen u kunt kiezen.
52 weken buitenschoolse opvang
Bij dit arrangement kunt u:
· Uw kind het gehele jaar naar de opvang brengen
· Zes ruildagen per kalenderjaar per kind (desgewenst te verdelen over meerdere
kinderen in één gezin) opnemen.
· Onbeperkt extra dagen afnemen, waarbij u over de eerste 6 extra afgenomen dagen
50% van het dan geldende uurtarief betaalt. Eventuele overige extra dagen kunnen
worden afgenomen tegen het reguliere uurtarief.
48 weken buitenschoolse opvang¹
Bij dit arrangement:
· Komt uw kind, drie weken in de zomervakantie en één week gedurende de kerst
periode niet naar de opvang ²
· Heeft u vier ruildagen per kalenderjaar per kind, desgewenst te verdelen over
meerdere kinderen in één gezin³
· Kunt u onbeperkt extra dagen afnemen waarbij u over de eerste 4 extra afgenomen
dagen 50% van het voor dat kalenderjaar geldende uurtarief behorende bij het door
u gekozen arrangement betaalt .³
Alle overige voorwaarden treft u aan in onze bijlage.
46 weken buitenschoolse opvang ¹
Binnen dit arrangement heeft u twee keuze mogelijkheden.
1. Uw kind komt, behoudens drie weken in de zomervakantie, twee weken gedurende
de kerst periode en de voorjaarsvakantie niet naar de opvang. ²
2. Uw kind komt gedurende de gehele zomervakantie niet naar de opvang. ²
Voor beide keuze mogelijkheden geldt:
o Twee ruildagen per kalenderjaar per kind (desgewenst te verdelen over
meerdere kinderen in één gezin). ³
o Onbeperkte afname van extra dagen waarbij u over de eerste 2 extra
afgenomen dagen 50% van het dan geldende uurtarief behorende bij het
door u gekozen arrangement betaald. ³
Alle overige voorwaarden treft u aan in onze bijlage.

Indien u onverhoopt toch behoefte heeft aan opvang gedurende de vier/zes weken per jaar
dat uw kind Mirakel niet bezoekt, dan kan dat bij beschikbaarheid en tegen een aangepast
uurtarief.
Wanneer de ingangsdatum van de plaatsing voor uw kind(eren) na de zomervakantie valt is
het niet mogelijk om dat betreffende jaar een arrangement te kiezen. De plaatsing betreft
automatisch een arrangement van 52 weken.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Kinderopvang Mirakel BV

Myra Quint (Directeur)
Carina Post (Pedagogisch Beleidsmedewerker)

BIJLAGE
Voorwaarden met betrekking tot onze arrangementen 2015.
¹ Arrangementen lopen per kalenderjaar en kunnen tussentijds gewijzigd worden, mits één
maand van te voren aangevraagd.
² De zomervakantieweken dienen (in verband met het tijdig inroosteren van personeel)
aaneengesloten te worden opgenomen en lopen van 1 juni tot en met 15 september 2015.
Het doorgeven van uw zomervakantie dient uiterlijk voor 1 maart a.s. van het nieuwe
kalenderjaar te gebeuren. Het doorgeven van uw opvangvrije week gedurende de
kerstvakantie geeft u uiterlijk per 1 september a.s. aan ons door. Hiervoor gebruikt u het
volgende email adres, arrangementen@kdvmirakel.nl
Indien wij voor bovenstaande data geen aanmelding binnenkrijgen zijn wij genoodzaakt om
gedurende 4 opvangvrije weken per jaar een hoger uurtarief in rekening te brengen.
Schuiven met de opvangvrije weken is uiteraard toegestaan, mits twee maanden van te
voren doorgegeven en uitsluitend bij beschikbaarheid.
³ Uitsluitend af te nemen gedurende de weken dat uw kind de opvang bezoekt.
Uiterlijk één maand voor het verstrijken van ieder kalenderjaar ontvangt u van ons een
schrijven om aan te geven of u uw huidige arrangement wil continueren of dat u mogelijk
kiest voor een ander arrangement. Bij geen reactie van uw kant wordt de huidige
overeenkomst gecontinueerd.
Indien de ouder(s)/verzorger(s) bij wijziging of opzegging van het arrangement meer
opvanguren hebben genoten dan waar zij volgens het arrangement recht op zouden hebben,
worden deze aanvullende uren in rekening gebracht. Mirakel geeft geen restitutie bij
wijzigingen en opzeggingen.

