
Afmelden van opvang bij Kinderrijkhuis 

 

Deze beslisboom is gemaakt in samenwerking tussen Kinderrijkhuis en de oudercommissie. Zodat 

ouders op de juiste wijze de geplande opvang afmelden wanneer het kind niet naar Kinderrijkhuis 

komt. De oudercommissie heeft gevraagd om opheldering over de regels van het afmelden van 

opvang. Uit dit gesprek kwam naar voren dat de wijze van afmelden wellicht niet duidelijk is voor 

iedereen. Vandaar deze beslisboom.  

 

           Kind kan niet naar Kinderrijkhuis 

 

 

    Is het kind (zelf) ziek? 

 

      JA                                                                                                     NEE     

Meld het kind ziek via Bitcare                           Voer een verlof aanvraag in via Bitcare  

Voer de datum in waarop het kind weer naar de opvang         Het kosteloos afmelden van opvang kan 
komt zodat de planning blijft kloppen.                                         tot 1 week voor de start van de opvang            
Lees het protocol ziekte voor meer informatie 
 
 
 

Onaangekondigd afwezig  
Opvang afmelden (verlof en ziekmeldingen) kan kosteloos tot 1 week  
voor de start van de opvang. (ongeacht de rede van afmelden) 
Wanneer opvang te laat wordt afgemeld wordt deze geregistreerd en gefactureerd 
als onaangekondigd afwezig. Deze uren worden wel meegenomen op de jaaropgave 
en zullen dus ook door de belastingdienst worden vergoed middels de kinderopvangtoeslag. 
 
 

Wat als….  Aanvulling corona maatregelen (versie 01-12-2020) 
In de volgende situaties vraagt u voor het kind verlof aan omdat het kind zelf niet ziek is. 

Huisgenoot (ouder/broer/zus) heeft koorts en/of benauwdheidsklachten > Kind mag niet naar de 

opvang > het hele gezin blijft thuis tot iedereen 24 uur klachten vrij is > Is de “zieke” huisgenoot 

jonger dan groep 3 van de basisschool dan mag het kind wel naar de opvang. (zie beslisboom RIVM) 

Huisgenoot wordt getest op corona > kind mag niet naar de opvang tot de testuitslag negatief is. Dit 

is een aanvullende maatregel van Kinderrijkhuis. 

Huisgenoot is positief getest op corona > Kind mag niet naar de opvang tot de quarantaine tijd 

voorbij is. 

Zorg ervoor dat de andere kinderen uit het gezin ook in Bitcare af worden gemeld. Zodat 

Kinderrijkhuis weet welke kinderen niet komen op de geplande opvangtijden.  


