Richtlijnen Extra Opvang inkopen GOO 2023
Soms komt het voor dat je extra opvang nodig hebt naast de vaste dagen die je afneemt.
Bijvoorbeeld omdat je verplichtingen op het werk hebt of omdat de school gesloten is. Het is fijn als
je dan tijdig weet of je kind terecht kan bij de opvang. Hiervoor kun je bij GOO Extra Opvang inkopen
via Konnect.
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Valt een studiedag van school niet op je vaste opvangdag binnen je 52 weken abonnement of
heb je geen studiedagen in je abonnement zoals bij 40 en 48 weken abonnement? Dan kun je
deze dag(en) extra inkopen waarbij je de garantie hebt dat je kind naar de opvang kan. Je
kunt dit vooraf aanvragen in Konnect.
Je kunt extra opvang inkopen buiten je abonnement, dus bijvoorbeeld ook een losse
vakantiedag bij een 40 weken abonnement. Extra opvang kan ingekocht worden bij KDV en
BSO bij alle abonnementssoorten.
Extra opvang kan niet structureel ingekocht worden; dan wordt het abonnement aangepast.
Extra opvang bij Peuteropvang kan ingekocht worden als de plaatsing onder de Wet
Kinderopvang valt. (En dus niet als je gebruik maakt van een subsidieplek Wet Oké)
Is een aanvraag voor extra opvang goedgekeurd, dan wordt deze met op factuur in rekening
gebracht in de maand waarin de opvang plaats vindt.
De extra inkoop wordt meegenomen in het aantal uren op je jaaropgave voor de
belastingdienst zodat je hierover ook kinderopvangtoeslag kunt ontvangen.
Is je aanvraag goedgekeurd in Konnect en heb je de opvang toch niet nodig? Dan worden
deze uren toch gefactureerd omdat we in de personele planning hiermee al rekening hebben
gehouden.
Is je aanvraag nog niet goedgekeurd? Dan kun je de aanvraag kosteloos annuleren.
Extra opvang (buiten de studiedagen) wordt goedgekeurd op de groep van je kind als er die
dag voldoende medewerkers op de groep zijn en de groepssamenstelling het toelaat.
Bij een aanvraag voor extra opvang hoor je minimaal 8 weken van tevoren of je aanvraag is
goedgekeurd.
Bij een aanvraag voor extra opvang Peuteropvang geldt een termijn van maximaal 4 weken
voor goedkeuring.
Aanvragen voor dezelfde dag worden goedgekeurd op volgorde van binnenkomst.
Extra inkoop voor losse uren is niet mogelijk.
Voor de extra opvang gelden de volgende tarieven:

Kinderdag opvang
52 weken
abonnement
48 weken
abonnement
40 weken
abonnement

€ 8,53 p/u
€ 8,94 p/u
€ 9,75 p/u

Versie november 2022, extra opvang

Buitenschoolse opvang Peuteropvang
52 weken
abonnement
48 weken
abonnement
40 weken
abonnement

€ 7,55 p/u

Wet Kinderopvang

€ 8,99 p/u

€ 8,49 p/u
€ 9,03 p/u
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