
Ruildagen
Hoe lang kun je een afgemelde dag inzetten?

5 dagen voor een 
afgemelde dag

30 dagen na een 
afgemelde dag

Afgemelde zomervakantiedagen kun je 
de gehele zomervakantieperiode inzetten
*De ruilaanvraag moet vóór de aangevraagde dag gedaan zijn

DAK kindercentra geeft jou de mogelijkheid om af en toe van 
dag te ruilen zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn. 

Wanneer kun je ruildagen niet inzetten? En waarom?

Margedagen 
Op deze dagen 
gaat DAK extra 

open en worden 
er extra kosten 

gemaakt

Ongebruikte ruildagen worden niet gecompenseerd 
 
Bekijk het complete beleid (incl. voorwaarden) én 
alle vragen en antwoorden over het aanvragen van 
ruildagen op het ouderportaal onder ‘Documenten’

Bezetting laat het niet toe 
Het aantal kinderen en pedagogisch 
medewerkers én de samenstelling 
van de groep bepalen de bezetting. 
Zo waarborgen we onze kwaliteit en  
voldoen we aan de wettelijke regels 

Help ons mee ons schaarse personeel zo 
goed mogelijk in te zetten door je af te 

melden als je niet komt. Ook als je deze 
dag niet kunt of wilt inzetten als ruildag



Margedagen
Op margedagen (of studiedagen) wordt er geen  

les gegeven op de basisschool. Deze dagen vallen buiten de  
algemene feest- en vakantiedagen van de Rijksoverheid.  
DAK kindercentra verzorgt extra opvang op margedagen.

Margedag aanvragen in het ouderportaal

1. Ga naar het ouderportaal 
2. Controleer of je nog tegoed hebt
3. Ga naar ingeplande dagen
4. Klik op het groene blok  

op de datum van de margedag
5. Klik op ‘Extra opvang aanvragen’
6. Kies jouw opvangpakket
7. Klik op plaatsen

1. Met marge-uren
Het aantal inbegrepen marge-uren wordt  
bepaald door de grootte van jouw contract:

1 dag per week
2 dagen per week
3 dagen per week
4 dagen per week
5 dagen per week

7 marge-uren
14 marge-uren
21 marge-uren
28 marge-uren
35 marge-uren

>>
>>
>>
>>
>>

2. Met vakantietegoed (als marge-uren op zijn)
Als jouw kind een BSO-contract van 46 of 48 
weken heeft, kun je de margedagen met  
vakantietegoed betalen

3. Betalen op factuur
Je ontvangt een factuur als je niet (volledig) met  
marge-uren of vakantietegoed kunt betalen

Bekijk het complete beleid én alle vragen en antwoorden over het  
aanvragen van margedagen op het ouderportaal onder ‘Documenten’

Hoe betaal je een margedag?


