F 1.1.1.9 Vakantieplanningsformulier 2019

Quadrant

F 1.1.1.9 Vakantieplanningsformulier t.b.v. het schoolwekencontract
voor 2019
Let op: dit formulier is uitsluitend bestemd voor opgave vakantieopvang naast
het schoolwekencontract. De inventarisatie van de vakantieopvang voor een 52
weken contract vindt te zijner tijd plaats op de locatie
Quadrant biedt vakantieopvang aan in de schoolvakanties, zoals gepubliceerd
op www.rijksoverheid.nl voor regio midden. Uitzondering is de meivakantie.
Indien de school afwijkende vakanties hanteert is het mogelijk opvang af te
nemen. Opvang kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen via de locatie (minimaal 6 kinderen).
Heeft u meer nodig dan oorspronkelijk opgegeven dan kan dit via incidentele vakantieopvang
afgenomen worden.
Heeft u minder nodig dan oorspronkelijk opgegeven dan vindt er een verrekening plaats. Annuleringen
die binnen 1 maand voor aanvang binnen komen bij de afdeling Klantenservice worden niet verrekend.
De kosten per kalenderjaar voor de vakantieopvang worden in twaalf maandelijkse termijnen
gefactureerd. Bij latere instap per rato.
Bij opzegging van het contract in de loop van het kalenderjaar worden de kosten van genoten en niet
genoten vakantieopvang verrekend in de maand van de mutatie.
Op nationale en christelijke feestdagen die in de vakantieweken vallen zijn wij gesloten. Deze dagen
worden niet in rekening gebracht.
Ruilen van dagen is beperkt mogelijk (zie Welkomboekje). Bij opzegging worden niet afgenomen
ruildagen niet verrekend.



















Hoe in te vullen:



U vult voor elk kind afzonderlijk een formulier in. Wanneer u geen gebruik wilt maken van vakantieopvang
is het niet nodig om het formulier terug te sturen.
S.v.p. de gewenste vakantiedagen in onderstaand overzicht aangeven. Zijn uw vakantiedagen voor de
zomervakantie nog niet bekend, dan is het voldoende om het totaal aantal dagen op te geven.

Naam kind

: ……………………………….

kalenderjaar 2019

maandag

BSO vestiging

dinsdag

: ……………………………….

woensdag donderdag

vrijdag

voorjaarsvakantie 25 feb t/m 1 maart
meivakantie 19 april t/m 26 april
meivakantie 29 april t/m 3 mei
zomervakantie 22 juli t/m 26 juli
zomervakantie 29 juli t/m 2 aug

totaal aantal

zomervakantie 5 aug t/m 9 aug

dagen in zomer
of

zomervakantie 12 aug t/m 16 aug
zomervakantie 19 aug t/m 23 aug
zomervakantie 26 aug t/m 30 aug
herfstvakantie 21 okt t/m 25 okt
kerstvakantie 23 dec t/m 27 dec*

gesloten

gesloten

* de 2e week van de kerstvakantie valt in 2019. Die wordt aan het eind van 2019 geïnventariseerd.

Naam ouder/ verzorger :…………………………………..
Handtekening

: ………………………………….

Gouda, d.d. ……………………….

U kunt uw vakantieplanningsformulier sturen naar: Quadrant Kindercentra, afdeling planning & plaatsing,
Postbus 2138, 2800 BG Gouda of mailen naar info@quadrantkindercentra.nl
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