
Extra opvang nodig 

Mogelijke vragen die je als ouder kunt hebben over het aanvragen van extra opvang. Klik op de 

link in de vraag om direct naar het antwoord te gaan:  

- Wat is het beleid voor het aanvragen van extra opvang? 

- Hoe vraag ik een extra opvangdag aan in Jaamo? 

- Hoe annuleer ik een extra opvangdag? 

- Moet ik betalen als ik mijn extra opvangdag annuleer? 

Wat is het beleid voor het aanvragen van extra opvang? 
- Je kunt een extra dag aanvragen door een ruildag in te zetten. 

- Ook kun je een extra dag tegen betaling afnemen, mits de bezetting van de groep het toe 

laat. 

- Een extra opvangdag kan tot minimaal 1 werkdag van te voren worden aangevraagd.  

- Pas na goedkeuring van de locatie kun je jouw kindje bij ons brengen op de aangevraagde 

ruildag. 

- Een goedgekeurde extra opvangdag kun je tot maximaal 14 dagen kosteloos annuleren 

voorafgaand aan de aangevraagd opvangdag. 

Een uitgebreide beschrijving van ons “extra opvangbeleid” is te vinden op het ouderportaal. 

Hoe vraag ik een extra opvangdag aan in Jaamo? 
Samenvatting stappen- uitgebreidere uitleg daaronder: 

1. Ga naar pagina “Aanvragen” 

2. Druk op de oranje knop “nieuwe aanvraag” 

3. Selecteer de optie “extra opvang” 

4. Geef aan voor welk kind je extra opvang aanvraagt en selecteer de data/datum voor extra 

opvang 

5. Geef aan voor welk contract/pakket je extra opvang wilt aanvragen 

6. Druk op de blauwe knop “plaatsen” om de aanvraag in te dienen. 

 

 

 

 

 

 



Uitgebreidere stappenplan instructies 

Stap 1: Ga naar pagina AANVRAGEN  

Aanvragen indienen en bekijken kan via de ‘Aanvragen’ pagina.  

 

Stap 2: Druk op de oranje knop NIEUWE AANVRAAG 

 

Stap 3: selecteer de optie EXTRA OPVANG  

Door op de groene knop ‘Extra opvang’ te klikken kom je bij het aanvraagformulier voor de extra 
opvang.  

 

 



Stap 4: Geef aan voor welk kind je extra opvang aanvraagt en selecteer de data/datum voor extra 

opvang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te beginnen dien je eerst het kind te selecteren waarvoor je de aanvraag wilt plaatsen. Klik 
vervolgens op de knop ‘Datum selecteren’ om één dag of meerdere dagen te selecteren waarvoor je 
een aanvraag wilt indienen. Dit kun je doen door op de dagen te klikken in de kalender die wordt 
geopend.   
 

 

 



Stap 5: Geef aan voor welk contract/pakket je extra opvang wilt aanvragen 

Nadat je de dagen hebt geselecteerd, kun je ook aangeven voor welk pakket je de aanvraag wil 
indienen. Het gaat hier om een optie die door uw kinderopvangorganisatie aan- of uitgezet kan 
worden.  
 

 

Ook is het mogelijk een notitie toe te voegen via het veld ‘Eventuele opmerking’.  

 

Stap 6: Druk op de blauwe knop PLAATSEN om de aanvraag in te dienen. 

 

Jouw aanvraag is ingediend en is zichtbaar bij het overzicht.  

 

Nadat je de aanvraag hebt geplaatst, wordt deze automatisch verstuurd naar jouw locatie. De 

aanvraag is in behandeling.  



Hoe annuleer ik een extra opvangdag? 
 

Stap 1: Ga naar pagina AANVRAGEN 

Aanvragen annuleren kan via de ‘Aanvragen’ pagina (rode pijl in onderstaande afbeelding).  

 

 

Stap 2: Ga naar het tabblad ALLE AANVRAGEN  

Hier zie je alle aangevraagde dagen (paarse pijl in bovenstaande afbeelding). 

 

Stap 3: Selecteer de aanvraag die je wilt annuleren. 

Klik vervolgens op de drie blauwe puntjes rechts. Hierna verschijnt de optie “bekijken” en 

“verwijderen”. Selecteer de optie “verwijderen”. De aanvraag wordt nu geannuleerd.  

 

 

Moet ik betalen als ik mijn extra opvangdag annuleer? 
 

Een goedgekeurde extra opvangdag kun je kosteloos annuleren tot maximaal 14 dagen voorafgaand 

aan de aangevraagde opvangdag. In alle andere gevallen brengen wij de extra opvangdag in 

rekening. Deze dag  kan wel conform ons ruildagenbeleid op een later moment worden ingezet. 


