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Titel: richtlijnen voor plaatsen van kind in tweede stamgroep

Proceseigenaar:
Beleidsmedewerker

Doel van de procedure: inzichtelijk maken van de stappen die genomen
moeten worden, voordat een kind in een tweede stamgroep geplaatst kan
worden

Aantal blz.: 1

Inleiding
In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in één
vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt deze groep kinderen een ‘stamgroep’
genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de
ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.
Wanneer wordt een kind in een andere stamgroep geplaatst?
• Een kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een tweede stamgroep geplaatst
worden:
• Op verzoek van de ouders, bijv. omdat er geen plek is op verschillende dagen in dezelfde groep.
• Ten gevolge van de (over- of onder-)bezetting op de groep of om pedagogische redenen. De
leidinggevende van de groep brengt de ouders op de hoogte van een incidentele of tijdelijke wijziging van
de stamgroep van uw kind.
• Indien er voor een aangevraagde ruil dag geen plaats is op de vaste stamgroep van een kind.
• Indien er voor een aangevraagde extra opvang dag geen plaats is op de vaste stamgroep van een kind.
Wijze van toestemming
Er zijn verschillende manieren om uw toestemming eenmalig of voor langere periode te geven voor het
plaatsen op twee stamgroepen:
• Door het ondertekenen van een plaatsingscontract.
De contracten worden op het centrale kantoor digitaal en in kind dossier bewaard.
• Via het toestemmingsformulier opvang in stamgroepen.
Dit formulier wordt op de groep aan het kind dossier toegevoegd.
• Door het ondertekenen van het aanvraagformulier extra dag.
Het extra dagen formulier wordt bewaard op de groep tot dat de extra dag verstreken is. Vervolgens wordt
het formulier ingeleverd op kantoor.

Bijlage; Toestemmingsformulier tweede stamgroep + extra dagen formulier.
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