Flexibele opvang
Mogelijke vragen die je als ouder kunt hebben over het aanvragen van flexibele opvang (alleen
mogelijk bij Daan Dak). Klik op de link in de vraag om direct naar het antwoord te gaan:
-

Wat is het beleid voor flexibele opvang bij Dak kindercentra?
Hoe vraag ik flexibele opvang aan in Jaamo?
Hoe annuleer ik mijn flexibele opvangdag?
Hoe wijzig ik mijn flexibele opvangdag?
Ben ik mijn uren kwijt als ik flexibele opvang annuleer?

Wat is het beleid voor flexibele opvang bij Dak kindercentra?
Het beleid flexibele opvang is te vinden op het ouderportaal.

Hoe vraag ik flexibele opvang aan in Jaamo?
Samenvatting stappen- uitgebreidere uitleg daaronder:
1.
2.
3.
4.

Ga naar pagina “Aanvragen”
Druk op de oranje knop “nieuwe aanvraag”
Selecteer de optie “flexibele opvang”
Geef aan voor welk kind je extra opvang aanvraagt en selecteer de data/datum voor extra
opvang
5. Selecteer de opvangtijden.
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 FLEXIBELE OPVANG
Door op de groene knop ‘flexibele opvang’ te klikken kom je bij het aanvraagformulier voor flexibele
opvang.

Stap 4: Geef aan voor welk kind je extra opvang aanvraagt en selecteer de data/datum voor extra
opvang
Nadat je op de groene knop “Flexibele opvang” klikt, kom je bij het formulier waar je de flexibele
dagen van jouw kind(eren) kunt doorgeven. Dit ziet er als volgt uit:

Je kunt hier selecteren voor welke kind(eren) je de flexibele dagen wilt doorgeven.
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 in de kalender die wordt geopend op de dagen te
klikken.

Stap 5: Selecteer de opvangtijden
De opvangtijden van jouw aanvragen vul je in in de velden ‘Van:’ en ‘Tot:’.

Stap 6: Druk op de blauwe knop PLAATSEN om de aanvraag in te dienen
Nadat je alles hebt ingevuld kun je de aanvraag plaatsen door op de blauwe knop ‘Plaatsen’ te
klikken. De aanvraag wordt verstuurd naar jouw locatie.

Hoe annuleer ik mijn flexibele opvangdag?
Stap 1: Ga naar pagina AANVRAGEN
Aanvragen annuleren kan via de ‘Aanvragen’ pagina.

Stap 2: Ga naar het tabblad ALLE AANVRAGEN
Hier zie je alle aangevraagde dagen.
Stap 3: Selecteer de aanvraag die je wilt annuleren

Mocht de aanvraag niet meer van toepassing zijn en wil je deze verwijderen, dan kan dat door via de
optieknop voor verwijderen te kiezen. De aanvraag wordt nu geannuleerd.

Hoe wijzig ik mijn flexibele opvangdag?
Annuleer de aangevraagde dag en doe een nieuwe aanvraag zoals hierboven beschreven is.

Ben ik mijn uren kwijt als ik flexibele opvang annuleer?
Je kunt tot 14 weekdagen vóór de betreffende opvangdag een wijziging doorgeven voor de
aangevraagde opvangdagen/ opvanguren. Deze wijziging kan een annulering zijn voor de betreffende
dag en/of een verandering naar een andere dag, mits de beroepskracht-kind ratio dit toelaat.
-

Voorbeeld: Je geeft op 30 november aan dat je toch geen opvang nodig hebt op 15 december. De aangevraagde
uren en/of dagen worden teruggeplaatst in jouw tegoed.

Als je korter dan 14 weekdagen voor de betreffende opvangdag de opvang annuleert, worden de
aangevraagde uren als genoten beschouwd en afgeboekt van het tegoed. Deze uren kunnen wel
conform het ruildagenbeleid van Dak worden ingezet, mits de beroepskracht-kind ratio dit toelaat.
-

Voorbeeld: Je geeft op 2 december door dat je geen opvang nodig hebt op 10 december. Deze uren worden als
genoten beschouwd en afgeboekt van het tegoed. Deze opvanguren kunnen wel conform ons ruildagenbeleid
worden ingezet, mits de beroepskracht-kind ratio dit toelaat.

