Beste ouders/verzorgers,
FLEX DAGEN:
De laatste maanden komt het regelmatig voor dat wij de mutaties voor de FLEX opvang te laat door krijgen.
De uiterste datum om de FLEX opvang door te geven is de 18 e voorafgaande de opvang maand.
Wij zullen ons hier meer aan gaan houden zodat onze medewerkers ook weten waar ze aan toe zijn met wel of niet werken zodat
ook zij privé afspraken kunnen plannen.
Zodra de planning klaar is en er komen alsnog aanvragen binnen dan wordt er gekeken of de aanvraag binnen het rooster past van
de medewerkers. Hieronder ziet u wat de regels zijn voor de aanvraag FLEX dagen.
Artikel 9) Tijdstip van verwerking aanvragen:
*Aanvragen flexibele opvang, extra opvang, inzetten ruil uren en het afmelden van een opvang dag of doorgeven van vakantie
dient u door te geven uiterlijk vóór de 18 e voorafgaand de maand waarvoor de aanvragen gelden. Voorbeeld: u wil
opvang/wijziging/afmelding voor de maand juli dan dient u dit uiterlijk 18 juni te hebben doorgegeven.
*Men dient dan (indien zover mogelijk) voor een hele maand de mutaties door te geven
* Bij aanvragen na de 18e wordt er gekeken of deze passen binnen het rooster van de medewerkers.
*Uiterlijk de 19e worden de aanvragen bevestigd en zijn deze definitief. De aangevraagde extra opvang en flex uren worden dan
altijd in rekening gebracht, kunnen ruilingen niet meer worden gewijzigd.
*De 20e vóór de opvang maand wordt het werkrooster door gestuurd naar de medewerkers.
*In de opvang maand zelf kunt ook altijd vragen om een wijziging/ruiling of flex opvang maar deze worden alleen goedgekeurd
mist de bezetting leidster/kind ratio dit toelaat. Bevestiging binnen 3 dagen.
*Als je via de ouderlogin een ruiling wil doorgeven dan moet er worden aangegeven welke dag tegen welke dag er wordt geruild.
*Doorgeven van vakanties of een dag afmelden gaan nog steeds per mail, sturen naar info@kinderdagverblijfbrabant.nl . Deze
uiterlijk vóór de 18e voorafgaand de maand waarvoor de aanvragen gelden. De vakantie (1) en de afgemelde dag (2) worden dan
als ruildagen bewaart. Afmeldingen in de opvang maand zelf komen te vervallen en worden volledig in rekening gebracht.
Voorbeelden: A: Geen opvang nodig in de maand juli, deze doorgeven uiterlijk vóór 18 juni, dagen/uren worden als ruil
opgeslagen. Worden deze doorgegeven in de maand juli dan komen ze te vervallen.
(1) is niet van toepassing op een 40 weken overeenkomst of bij flexibele opvang
(2) is niet van toepassing bij flexibele opvang
(3) is op alle overeenkomsten mogelijk
KINDEROPVANG TOESLAG:
Om de juiste kinderopvang toeslag te krijgen van de Belastingdienst dient u de nieuwe tarieven door te geven bij de
Belastingdienst.
Dit kan nu nog met terug werkende kracht vanaf 01-01-2019 op de site van de Belastingdienst.
UITBREIDING:
We zijn nog steeds aan het kijken of er een mogelijkheid is voor uitbreiding. De Gemeente gaat dit niet doen, dit zal dus via de
Stichting zelf moeten gebeuren of via ons ( Corrie en Martien).
Op dit moment zijn we nog aan het wachten op de begroting, zodra wij die binnen hebben gaan we weer naar de bank om te
kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus wederom afwachten………
YMKE:
Vandaag is Ymke weer even op de groep geweest, ze gaat rustig aan beginnen. Ze heeft de kinderen gemist en was weer blij ze te
zien en wij haar ook😊.
OUDERAVOND:
U bent welkom op 28 januari vanaf 19.00 uur in het buurt huis “’t Centrum’ . De ouderavond begint 19.15 tot uiterlijk 21.00 uur
Op de ouderavond zelf wordt ingegaan op wettelijk verplichtingen IKK met o.a.:
• de Pedagogisch Beleidsmedewerker
• De verplichte opleidingen zoals BHV en kinder EHBO, 3F Taal spreken, Baby cursus
• De 2e stamgroep
• Uitbreiding wel/niet?
• Woord OC
• Rondvraag
• Nieuw systeem (werkt nog niet naar wens)
OUDER COMMISSIE:
De OC is weer compleet, Loes van Loosdrecht heeft zich beschikbaar gesteld. Ze zal een kennismaking stukje schrijven voor op
de site. Welkom Loes namens OC en team sparretje.
NIEUWE SOFTWARE:
Helaas werkt deze nog steeds niet zoals wij dat willen. Ook het systeem wat waar we nu mee werken brengt een hoop trammelant
met zich mee, ze zijn er volop mee bezig om dit op te lossen. We vinden dit heel vervelend maar het is overmacht.

Dit was het weer, misschien tot maandag ?
Groetjes Corrie en team Sparretje

