
Nieuw per 01-01-2022 - URENPOTJE 

van 1 jan. t/m 31 dec 2022 (En per 1 jan. 2023 begint een nieuw leeg potje) 

Met het urenpotje is het mogelijk om afgemelde uren te bewaren om deze later te gebruiken voor opvang.  

Dit is ipv de ruil mogelijkheden, zodat jullie langer de tijd hebben om de uren te kunnen inzetten. 

Let op: Het sparen en inzetten van uren is alleen mogelijk indien u verzoeken via de OuderApp (of Ouder 

Login) doet. Bij losse verzoeken per mail of mondeling bij leidsters oid. kunnen uren niet gespaard of 
benut worden. In die gevallen bent u bij afmelding de uren dus kwijt en bij extra opvang worden deze niet 

uit uw urensaldo gebruikt maar extra in rekening gebracht.  

Sparen van uren is mogelijk door wanneer uw kind ziek (en voor 7.30 is afgemeld is), op vakantie of om 

een andere reden niet kan komen en uw het kind afmeldt in de ouderlogin of ouderApp dan kunnen wij die 
uren van de afgemelde dag in het urenpotje deponeren en kunt u de gehele afgemelde dag weer inzetten 

waar nodig, indien de bezetting het toelaat. Het urenpotje kan niet worden ingezet voor een wijziging van 

een bestaande bezetting.  

 

 

Inzetten van uren 
Indien u een aanvraag doet voor extra opvang en u heeft uren in uw urenpotje die op deze datum ingezet 

mogen worden kunt u dit tegoed voor de extra opvang gebruiken. 

1. Bij gebruik van de OuderApp zullen uren gebruikt worden tenzij u dit gebruik uitvinkt bij het verzoek. 

2. Bij gebruik van de OuderLogin moet u juist expliciet aanvinken dat u het tegoed wilt gebruiken.  

 

 

Na het doen van een verzoek worden de uren alvast ‘gereserveerd. Wanneer wij uw verzoek goedkeuren, 
worden de uren definitief van uw tegoed afgeschreven en kunnen dan niet een tweede keer worden 

afgemeld, om nogmaals in het urenpotje te doen. Wanneer wij uw verzoek niet accepteren, worden de 

uren weer aan uw tegoed toegevoegd.  

In uw kalender is per week zichtbaar hoeveel uren voor die week inzetbaar zijn. Indien er onvoldoende of 
geen uren beschikbaar zijn voor een extra aanvraag, zal het urenpotje ook niet zichtbaar zijn. 

U kunt dan uiteraard het verzoek alsnog doen als extra, de extra uren zullen tegen het geldende uurtarief 

in rekening worden gebracht.  

 


