Huishoudelijk Reglement Voorschoolse Opvang
Ingangsdatum: januari 2020

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor
Kinderopvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Aanvullende Algemene
Voorwaarden van de SKBNM en is integraal onderdeel van de Overeenkomst Voorschoolse
Opvang. Altijd prevaleert het meest recente huishoudelijk reglement, deze is te vinden op
www.skbnm.nl. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden voor advies aan de
Centrale Ouderraad voorgelegd.
1. Plaatsing
1a. De VSO richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd. De overheid hanteert de
volgende leeftijdsgrenzen: van de eerste dag van de maand waarop het kind naar de
basisschool gaat (meestal is het kind dan 4 jaar) tot de eerste dag van de maand waarin het
kind naar de middelbare school gaat.
2. Openingstijden
De VSO is op schooldagen geopend van 07.30 tot het tijdstip waarop de basisschool start.
De VSO is gesloten tijdens schoolvakanties, feestdagen en op studiedagen.
Niet genoten VSO tijdens studiedagen mag worden geruild. Zie hiervoor de voorwaarden
betreffende ruilen in art. 4 van de algemene aanvullende voorwaarden.
3. Afmelden
Wanneer het kind niet naar de VSO komt, dient hij/zij zo tijdig mogelijk via het ouderportaal
te worden afgemeld.
4. Wijziging van gegevens
De ouder/verzorger dient de SKBNM op de hoogte te stellen van een wijziging in
woonadres, werkadres en van relevante telefoonnummers en e-mailadres. Deze
wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het ouderportaal.
Als zich een ingrijpende verandering in de gezinssituatie voordoet is het, voor een goed
begrip van de leefomgeving van het kind, belangrijk dat in ieder geval de coördinator van
de VSO hiervan op de hoogte wordt gebracht.
5. Privacy
De SKBNM werkt met een privacybeleid dat voldoet aan de Europese privacywetgeving.
Onze privacyverklaring en -reglement is te vinden op de website skbnm.nl/over
skbnm/voorwaarden/.
Ouders vullen bij het kennismakingsgesprek een formulier in waarmee wel/geen
toestemming wordt gegeven voor het maken van foto’s of video-opnamen van het kind
voor het ouderportaal, of voor online en offline promotie- en communicatiemiddelen.
Tevens vult de ouder/verzorger op dit formulier in of zij wel/geen toestemming geven

voor het bekendmaken van het privéadres, privé e-mailadres en telefoonnummer aan de
andere ouders/verzorgers van de kinderen uit de groep/cluster.
6. Gezondheid
De ouder/verzorger dient zich te houden aan het ziektebeleid van de SKBNM, te vinden op
de website skbnm.nl/overskbnm/voorwaarden/ en in het ouderportaal.
Afmeldingen van zieke kinderen verzoeken wij vóór 07.30 uur aan de VSO te doen via het
ouderportaal.
Allergie
Als een kind een allergie heeft, is de ouder/verzorger verplicht het formulier ‘Allergie’ in
te vullen en te ondertekenen. Dit formulier dient als handleiding voor de pedagogisch
medewerkers en wordt daarom op de groep bewaard.

