
Verlofbeleid urenpotje 

 
Afwezigheid door ziekte, zomaar of vakantie 
Met het oog op de planning is het belangrijk dat u, behalve bij ziekte, in geval van afwezigheid 48 uur 
vooraf dient af te melden. Via de ouderlogin van KOVnet kunt u uw kind(eren) afmelden, vakantie 
inplannen, een ruilverzoek of een extra dag aanvragen. Bij ruilen of een extra aanvraag beoordelen 
we deze ongeveer 3 weken vooruit. Is er geen plek in de groep, dan wijzen we deze af. 

We stellen het op prijs als u uw vakantie tijdig aan ons doorgeeft, wij kunnen hier in onze planning 
dan rekening mee houden. Dit is voor ons van belang zodat wij weten hoeveel juffen we moeten 
inplannen. Niet alleen het aantal kinderen is hierbij belangrijk, maar ook de leeftijd. We vragen u 
uiterlijk twee maanden vooraf aan de zomervakantie aan ons door te geven of uw kind komt spelen. 
Voor de andere vakanties geld een termijn van twee weken.  
Bij deze termijnen van afmelden behoud u de mogelijkheid om deze dag(en) in te halen in hetzelfde 
kalenderjaar. Deze uren zullen in het digitale urenpotje worden geplaatst. Geeft u dit later door dan 
de genoemde termijnen, dan komen deze uren te vervallen. De uren zullen dan ook niet in het 
urenpotje worden gezet. 

Incidenteel kan uw kind in een andere stamgroep worden opgevangen dan waarin het geplaatst is. 
Denk hierbij aan ruilverzoeken of het samenvoegen van groepen tijdens de schoolvakanties. Hiervoor 
dient u een formulier te ondertekenen waarin u toestemming geeft om eenmalig uw kind op te 
vangen in een andere groep.  

40-weken of 50-weken pakket 
Mocht u een 40-weken contract hebben, kunnen de uren uit het urenpotje niet ingezet worden in de 
officiële schoolvakanties. Ook niet op studiedagen. Uw kind kan wel extra komen wanneer er plek is, 
alleen worden deze uren los gefactureerd. 

Vanaf januari 2023 hebben wij besloten om het 52-weken pakket standaard te gaan wijzigingen in een 
50-weken pakket. Hiermee kunnen wij een stuk tegemoet komen in de kostenstijging en  het opnemen 
van uren uit het urenpotje. We zien dat elk kind wel een keer wordt afgemeld door vakantie en/of 
ziekte. Wij zullen in juni/juli twee weken van het contract uit het urenpotje halen ter compensatie van 
die twee weken. Mochten deze uren niet in het potje zitten dan zullen wij deze later dat jaar de uren 
verrekenen. Hiervan zul je altijd op de hoogte gesteld worden via de nieuwsbrief of mail.  

Aanvulling uitleg urenpotje 
Met het urenpotje in het mogelijk om afgemelde uren te bewaren om deze later te gebruiken voor 
extra opvang. Hiervoor hoeft u niets te doen, wij bepalen bij ieder ouderverzoek of de uren in uw 
urenpotje opgespaard worden. Een afmelding wordt ook behandeld als ouderverzoek.  

Let op: Het sparen en inzetten van uren is alleen mogelijk wanneer uw de verzoeken via KOVnet 
doet. Bij losse verzoeken via de mail of mondeling bij leidsters o.i.d. kunnen uren niet gespaard of 
benut worden. In die gevallen bent u bij afmelding uw uren dus kwijt en bij extra opvang worden 
deze niet uit uw urenpotje gebruikt, maar extra in rekening gebracht. We volgen de voorwaarden 
zoals die hierboven staan vermeld. 

Inzetten van uren 
Indien u een aanvraag doet voor extra opvang heeft u de mogelijkheid om aan te vinken dat u 
hiervoor uren uit het urenpotje wilt gebruiken (Nieuwe bezetting gebruikt urenpotje). Het systeem 
controleert of u tegoed heeft dat voor deze aanvraag ingezet kan worden. Het systeem reserveert 



deze uren alvast. Indien wij uw verzoek goedkeuren worden de uren definitief uit het urenpotje 
gehaald. Indien u geen uren in het urenpotje heeft zitten kunt u alsnog een extra aanvraag doen 
(Nieuw bezetting). In dit geval zullen wij de extra aanvraag factureren. Mocht u een keer van dag 
willen ruilen is het ook mogelijk om een ruilverzoek in te dienen.  


