Margedagen
Mogelijke vragen die je als ouder kunt hebben over margedagen. Klik op de link in de vraag om
direct naar het antwoord te gaan:
-

Wat is het margedagenbeleid van Dak kindercentra?
Hoe vraag ik een margedag aan in Jaamo?
Waar kan ik zien hoeveel marge-uren ik nog heb?
Ik heb niet meer genoeg marge-uren om een hele margedag aan te vragen. Wat nu?
Moet ik betalen voor een margedag als ik deze annuleer?

Wat is het margedagenbeleid van Dak kindercentra?
Het margedagenbeleid is in hoofdlijnen:





Ouders hebben afhankelijk van de grootte van hun contract recht op 1 tot 5 “gratis”
margedagen. Deze margedagen zijn al verrekend in jouw contractprijs. Een margedag wordt
in ons systeem uitgedrukt in 7 marge-uren. Gaat jouw kind bijvoorbeeld standaard 2 dagen
per week naar de BSO, dan heb je recht op twee maal 7 marge-uren.
Deze marge-uren kun je inzetten om een margedag te betalen.
Heb je jouw marge-uren allemaal gebruikt, dan kun je alsnog een margedag aanvragen door
het aanvragen van een extra opvangdag.

Voor meer details over het margedagenbeleid, ga naar het ouderportaal.

Hoe vraag ik een margedag aan in Jaamo?
1. Log in op het ouderportaal
2. Ga naar de pagina ‘Ingeplande dagen’

3. Ga naar de ingeplande dagen van het kind

4. Klik op het groene blok in het overzicht

5. Vraag de dag aan door op de blauwe knop ‘Plaatsen’ te klikken.

6. De aanvraag voor de Margedag / Studiedag is gedaan.

Jouw aanvraag is ingediend en is zichtbaar bij het overzicht. Het systeem verrekent automatisch de
marge-uren. Mocht je jouw marge-uren (gedeeltelijk) verbruikt hebben, dan ontvang je een

(gedeeltelijke) factuur voor de aangevraagde dag. Nadat je de aanvraag hebt geplaatst, wordt deze
automatisch verstuurd naar jouw locatie. De aanvraag is in behandeling.

Waar kan ik zien hoeveel marge-uren ik nog heb?
Ga naar de pagina TEGOEDEN.
Bij “toegekend tegoed” staat het tegoed aan marge-uren dat je nog kunt inzetten.
Bij “gebruikt tegoed” staat het aantal marge-uren dat je eventueel al hebt ingezet.

Ik heb niet meer genoeg marge-uren om een hele margedag aan te
vragen. Wat nu?
Bij het aanvragen van een margedag worden de nog beschikbare marge-uren automatisch gebruikt
om een margedag te betalen. Uren die je eventueel tekort komt, worden vervolgens apart
gefactureerd.

Moet ik betalen voor een margedag als ik deze annuleer?
Als je jouw aangevraagde margedag minder dan 7 dagen voor de betreffende margedag annuleert,
dan worden de ingezette marge-uren niet meer terug gegeven en/of dan ontvang je alsnog een
factuur voor de aangevraagde opvanguren. Ook al is jouw kind uiteindelijk niet geweest.

