Aan ouder(s)/verzorger(s) buitenschoolse opvang Plateau Integrale Kindcentra

BEZOEKADRES
Laak 1
9406 HX Assen
POSTADRES
Postbus 136
9400 AC Assen

Assen, 20 december 2021
Onderwerp: COVID 19 update BSO
Kenmerk: 20211215/AD/AR

TELEFOON
0592 301993
EMAIL
info@plateau-assen.nl

Beste ouder(s)/verzorger(s),

WEBSITE
www.plateau-assen.nl

Met onze brief van 15 december 2021 informeerden we u over het sluiten van het
primair onderwijs en de buitenschoolse opvang (BSO) deze week. Inmiddels is duidelijk
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dat ook ons voortgezet speciaal onderwijs sluit en de buitenschoolse opvang tot 10
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januari sluit waardoor we geen vakantieopvang kunnen aanbieden.
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We zorgen voor noodopvang BSO als een van de ouders een cruciaal beroep uitoefent
én er geen alternatieve opvang mogelijk is.
Het eindoordeel of uw kind wordt toegelaten tot de noodopvang BSO ligt bij de
directeur-bestuurder van Plateau Integrale Kindcentra.
Aanvragen noodopvang BSO
De aanvraag voor noodopvang BSO voor de week van 27 december tot en met 7
januari kan tot woensdag 22 december 12.00 uur via het ouderportaal Kinderopvang
worden ingediend. De aanvraag loopt dus niet via de directeur van het kindcentrum.
Verzoeken voor noodopvang worden dan ook alleen gehonoreerd indien het cruciale
beroep in het toelichtingenveld staat vermeld. Een handleiding voor de aanvraag vindt u
in de bijlage onderaan deze brief.
Tegemoetkomingsregeling voor ouders die gebruik maken van BSO
Het kabinet vraagt ouders die al buitenschoolse opvang gebruiken om de gehele factuur
aan de kinderopvang te blijven voldoen. Ook als zij op dit moment geen gebruik maken
van deze opvang.
Ouders die hun factuur tijdens de sluiting volledig blijven doorbetalen, ontvangen
daarvoor van de overheid een tegemoetkoming van de eigen bijdrage vanaf 21
december 2021 tot en met de heropening van de BSO tot de maximum uurprijs.
Plateau zal het bedrag boven de maximum uurprijs vergoeden.
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Op 3 januari staat de volgende persconferentie gepland. Op 4 januari ontvangt u van ons
bericht over de periode vanaf 10 januari 2022.
We wensen u een goede kerst en fijne jaarwisseling en vooral een gezond 2022.
Met vriendelijke groet,

Bert Dekker
Directeur Bestuurder

Bijlage:

Gebruiksaanwijzing aanvragen noodopvang BSO via ouderportaal
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BIJLAGE

Handleiding aanvraag noodopvang

Via het ouderportaal kinderopvang kunt u door middel van onderstaand proces de
noodopvang BSO voor 27 december t/m 7 januari aanvragen.
1. In het ouderportaal klikt u op planning
2. Kies voor opvang aanvragen
3. Kies voor nieuwe aanvraag
4. Selecteer de datum
5. Selecteer uw reguliere product, bijvoorbeeld BSO
6. Kies de vestiging
7. Selecteer de juiste tijden
8. Vul bij de toelichting in dat het gaat om noodopvang en vermeldt het cruciale beroep
van de ouder(s)
9. Herhaal stap 1 t/m 8 voor alle data waarop u noodopvang nodig heeft

Verzoeken voor noodopvang kunnen alleen verwerkt worden als alle bovenstaande informatie
is ingevuld.
De medewerkers van de roostering zullen na goedkeuring ervoor zorgen dat uw aanvraag
voor noodopvang in uw planning komt.
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