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

Wat is het ruildagenbeleid van Dak kindercentra?
Hoe vraag ik een ruildag aan in Jaamo?
Hoe weet ik of mijn ruildag is goed gekeurd?
Kan ik mijn afgemelde dag nog inzetten als mijn ruilaanvraag is afgekeurd?
Hoe zie ik tot wanneer ik een ruildag in kan zetten?
Mag ik mijn ruildag meenemen naar het volgende kalenderjaar?

Wat is het ruildagenbeleid van Dak kindercentra?
Je neemt voor jouw kind vaste opvangdagen af, maar soms kan het zo zijn dat je op een andere
dag opvang nodig heeft. Wij bieden je dan ook de service om, waar mogelijk, incidenteel van dag
te ruilen zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn. Ruilen is alleen mogelijk als de bezetting
van de groep het toelaat. Een ruildag moet minimaal 24 uur van te voren aangevraagd worden.
Verder geldt:






Onze ruiltermijn is als volgt: een afgemelde dag kan 5 dagen vóór en 30 dagen ná de
afgemelde datum worden ingezet als ruildag.
Je kunt alleen gelijksoortige opvangvormen met elkaar ruilen. Dus een BSO-dag voor een
BSO-dag en een KDV-dag voor een KDV-dag.
Je kunt een langere opvangdag (bvb een BSO woensdagmiddag) ruilen voor een kortere
opvangdag. Dit kan niet andersom.
Je kunt een BSO-vakantiedag binnen de ruiltermijn ook ruilen naar een gewone BSO-dag.
Je kunt niet 2 korte dagen ruilen voor 1 langere dag

Voor meer details over ons ruildagenbeleid verwijzen we je naar ons ouderportaal.

Hoe vraag ik een ruildag aan in Jaamo?
Samenvatting (voor meer details en uitleg, lees verder onder de samenvatting):
Om te kunnen ruilen, moet je altijd eerst een dag hebben afgemeld. Vervolgens kun je pas een
ruildag aanvragen.
Volg hiervoor de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.
5.

Meld eerst een dag af. Ga hiervoor naar de pagina “ingeplande dagen”
Druk op de oranje knop “afmelden”
Meld een dag of een aantal dagen af
Ga naar de pagina “aanvragen”
Druk op de oranje knop “nieuwe aanvraag”

6. Selecteer de optie “ruildag”
7. Selecteer de datum die je wilt ruilen en selecteer de datum die je wilt aanvragen als nieuwe
opvangdag
8. Druk op de blauwe knop “plaatsen”
9. Dak kindercentra beoordeelt en verwerkt vervolgens de aanvraag
10. Bij de pagina “aanvragen” zie je jouw lopende, goedgekeurde en afgekeurde aanvragen
staan.

Stap voor stap instructies ruildag:


Stap 1: Meld eerst een dag af. Ga hiervoor naar de pagina “ingeplande dagen”

Op de pagina ‘Ingeplande dagen’ heb je, per kind, een overzicht van de ingeplande, afgemelde en
extra dagen (ruildagen, extra opvang en flexibele dagen).



Stap 2: Druk op de oranje knop “afmelden”

Via de knop ‘Afmelden’ kun je jouw kind(eren) afmelden.



Stap 3: Meld een dag of een aantal dagen af

Nadat je op de oranje knop hebt geklikt, krijg je de volgende opties:

Je kunt kiezen om een hele dag af te melden (optie ‘Hele dagen afmelden’) of een specifieke
planningsregel (optie: ‘Een ingeplande blok afmelden’). Deze laatste optie is van toepassing bij
specifieke tijdsblokken voor de buitenschoolse opvang.
Hele dagen afmelden
Klik op de knop ‘Hele dagen afmelden’ om een of meerdere dagen van jouw kind(eren) af te melden.
Je krijgt het volgende venster te zien:

Selecteer de kinderen waarvoor je de dagen wilt afmelden. Via de knop ‘Datum selecteren’ kun je de
opvangdagen selecteren die je wilt afmelden.

Nadat je alles hebt ingevuld, kun je de afmelding bevestigen door op de blauwe knop ‘Afmelding
doorgeven’ te klikken.
In het rooster van jouw kind(eren) worden de afgemelde dagen in het rood weergegeven.



Stap 4: ga naar pagina ‘aanvragen’

Je kunt via de ‘Aanvragen’ pagina een ruildag aanvragen.



Stap 5: druk op de oranje knop ‘nieuwe aanvraag’

Via de oranje knop ‘Nieuwe aanvraag’ kun je een nieuwe aanvraag indienen. Je kunt één van de
volgende opties kiezen om een aanvraag in te dienen:



Stap 6: Selecteer de optie ‘ruildag’

Je komt bij het ruildag-formulier waar je alle gegevens van de aanvraag kunt invullen. Het formulier
ziet er als volgt uit:

In het formulier zie je links de invulvelden en rechts de ruildagen waarbij er per ruildag de status
wordt weergegeven.
Bij de ruildagen met de status ‘Niet beschikbaar’ kun je ook zien waarom een dag niet meer
beschikbaar is. Ga hiervoor met jouw muis over het uitroepteken.

Let op! Wanneer je geen ruildagen beschikbaar hebt, dan dien je eerst een opvangdag af te melden
zodat je deze kunt gebruiken als ruildag. Ga hiervoor naar de pagina ‘Ingeplande dagen’ en meld hier
een dag af.



Stap 7: Selecteer de datum die je wilt ruilen en selecteer de datum die je wilt aanvragen als
nieuwe opvangdag.

Om een ruildag aan te vragen kies je eerst het kind waarvoor je een ruildag wilt aanvragen.
Vervolgens kun je in het veld ‘Welke datum wilt u ruilen?” de beschikbare datum kiezen die je wilt
ruilen.

In het veld ‘Nieuwe datum’ geef je de nieuwe datum op die je wilt aanvragen voor jouw ruildag. Je
kunt hier ook een opmerking plaatsen voor jouw Dak-locatie.


Stap 8: Druk op de blauwe knop ‘plaatsen’

Nadat je klaar bent, dien je alleen nog op de knop ‘Plaatsen’ te klikken om jouw aanvraag te
versturen naar jouw locatie. Jouw aanvraag is vervolgens te zien in het overzicht:



Stap 9: Dak kindercentra beoordeelt en verwerkt vervolgens de afspraak



Stap 10: Bij de pagina ‘aanvragen’ zie je jouw lopende, goedgekeurde of afgekeurde
aanvragen staan.

Op de pagina ‘Aanvragen’ zie je jouw aanvragen. Per tabblad kun je de lopende, goedgekeurde en
afgekeurde aanvragen bekijken. Klik hiervoor op een van de tabbladen op deze pagina.

Ook heb je de mogelijkheid om openstaande aanvragen met de status ‘In behandeling te bekijken en
te verwijderen. Klik hiervoor op de drie optieknoppen bij een van de openstaande aanvragen.

Hoe weet ik of mijn ruildag is goed gekeurd?
Op de pagina ‘Aanvragen’ zie je jouw aanvragen. Per tabblad kun je de lopende, goedgekeurde en
afgekeurde aanvragen bekijken. Klik hiervoor op een van de tabbladen op deze pagina.

Ook heb je de mogelijkheid om openstaande aanvragen met de status ‘In behandeling te bekijken en
te verwijderen. Klik hiervoor op de drie optieknoppen bij een van de openstaande aanvragen.

Kan ik mijn afgemelde dag nog inzetten als mijn ruildag is afgekeurd?
Ja, je kunt een afgemelde dag die is afgekeurd als ruildag alsnog binnen de geldende ruiltermijn
inzetten voor de aanvraag van een andere ruildag.

Hoe zie ik tot wanneer ik een ruildag in kan zetten?
Bij de tegoeden staat de houdbaarheidsdatum van de afgemelde dag.

Mag ik mijn ruildag meenemen naar het volgende kalenderjaar?
Ja. Je kunt jouw ruildag 30 dagen ná of 5 dagen vóór de afgemelde datum inzetten. Ook als dit in een
nieuw jaar is.

