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Strippenkaart Kidscasa Kinderopvang extra dagdelen  
 

Wat is een strippenkaart extra dagdelen:  

 een kaart met 5 of 10 strippen te gebruiken voor incidentele opvang op de BSO bij Kidscasa. 

 

Voor wie is de strippenkaart: 

 voor ouders/verzorgers die een overeenkomst hebben met Kidscasa 

 voor ouders/verzorgers die incidenteel van opvang van Kidscasa gebruik willen maken 

 

Hoe kom ik in het bezit van een strippenkaart? 

 via een aanvraagformulier te verkrijgen op de afdeling Planning van het Centraal Bureau kan 

met de strippenkaart extra dagdelen worden aangevraagd. Het aanvraagformulier dient 

ingeleverd te worden op het Centraal Bureau. 

 na ontvangst van het aanvraagformulier ontvangen de ouders/verzorgers een factuur.  

 na ontvangst van de betaling wordt de strippenkaart door de plaatsingsmedewerker 

uitgegeven. 

 

Wat moet ik doen als mijn kind niet bekend is op de locatie? 

 de ouders/verzorgers maken (samen met het kind) een afspraak voor een 

kennismakingsgesprek op de locatie voor de eerste opvangdag. 

 

Hoe reserveer ik een dag of dagdeel bij de buitenschoolse opvang?  

 minimaal 1 week van te voren kan op de locatie gereserveerd worden. Dit kan ook telefonisch. 

Het hangt van de bezetting af of het kind kan komen.  

 

Regels strippenkaart 

 

 datum afgifte strippenkaart is datum ingang strippenkaart. 

 de strippenkaart is 1 jaar geldig vanaf de ingangsdatum. 

 niet tijdig- tenminste 24 uur van te voren- afgezegde strippen worden als afgenomen strippen 

beschouwd. 

 kiezen uit:  

 voorschoolse opvang ( VSO)   1 strip van 1 uur 

een korte middag (BSO)   1 strip van 3 uur 

een (lange) middag of ochtend   2 strippen van 3 uur 

een hele dag     3,5 strip van 3 uur 

een continumiddag (BSO de Kameleon)  1 strip van 4 uur 

een continumiddag ( BSO de Triangel)  1 strip van 3,5 uur  

 minimaal 1 week van te voren kan op de locatie gereserveerd worden. 

 de locatiemanager verleent toestemming, afhankelijk van de bezetting 

 telefonisch reserveren is mogelijk. 

 de strippenkaart dient door het kind meegenomen te worden naar de BSO, zodat de 

pedagogisch medewerkers de strip af kunnen tekenen.  

 de strippenkaart kan voor meerdere kinderen uit een gezin gebruikt worden. 

 


