
   
Beste ouder,  

U heeft gekozen voor flexibele buitenschoolse opvang bij Les Petits of overweegt dit binnenkort te 
gaan doen. Hieronder leggen wij graag uit hoe dit werkt. 

Inschrijven

 

Om gebruik te kunnen maken van onze flexibele opvang moet uw kind eerst bij Les Petits 
ingeschreven zijn. U kunt dit doen via onze website http://www.lespetits.nl/inschrijven-tarieven/. 
Vervolgens ontvangt u van ons per post een incassoformulier waarmee u ons, toestemming geeft 
om de kosten van de door u aangevraagde opvanguren automatisch bij u te incasseren.  
Nadat wij dit formulier ondertekend van u hebben ontvangen, kunt u flexibele uren bij ons inkopen.  

Flex tegoed

 

De uren die u hebt ingekocht worden door ons vertaald naar een digitale tegoed. U kunt bij 
aanschaf kiezen uit onderstaande Flex tegoeden: 

Flex tegoed KDV  
Kosten:   82,50 (11 uur) per opvangdag 
Te gebruiken op hele dagen van 7:30-18:30 of op halve dagen van 7:30-13:00 of 13:00-18:30 uur.  

Flex tegoed BSO kort  
Kosten:  30,-- (4 uur) per opvangmiddag 
Te gebruiken op:  korte schoolmiddagen van 14:30-18:30 uur.  

Flex tegoed BSO lang  
Kosten:  82.50 (11 uur per opvangdag of 2x 5,5 uur voor een lange schoolmiddag) 
Te gebruiken op: lange schoolmiddagen van 13:00-18:30 uur en vakantiedagen van 7:30-18:30 
uur 

Geldigheid van het tegoed

 

Het tegoed blijft een heel kalenderjaar geldig. Met ingang van het nieuwe kalenderjaar vervalt het 
tegoed en kunt u weer nieuwe opvanguren aanvragen via planning@lespetits.nl. Het is uiteraard 
ook mogelijk om tussentijds tegoed bij te kopen.  

OuderApp en Ouderportaal

 

Middels onze ouderApp en ons ouderportaal kunt u de gewenste opvangdag direct bij de locatie 
aanvragen. Ook kunt u hiermee uw Flex tegoed beheren en inzetten voor een opvangdag. 
De inlog voor het ouderportaal en de App ontvangt u als u voor het eerst flexibele uren bij ons 
inkoopt.  

Hoe werkt Flexibele opvang?

 

U kunt via Bureau Planning en Organisatie Flex tegoed inkopen. U bepaalt zelf hoeveel Flex 
tegoed u nodig heeft. Dit kan één opvangdag zijn, maar ook meerdere dagen tegelijk.  
U kunt dit per mail bij ons aanvragen: planning@lespetits.nl

   

http://www.lespetits.nl/inschrijven-tarieven/


  
De aangevraagde uren worden door ons in één keer bij u geïncasseerd.  
U ontvangt hier ook een factuur van met het aantal afgenomen WK-uren.  
Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan kunt u bij de belastingdienst ook 
kinderopvangtoeslag aanvragen voor deze uren (zie www.toeslagen.nl).  
Voor het aantal afgenomen uren ontvangt van ons via het ouderportaal een digitaal tegoed: 
Flex tegoed KDV:  4 punten voor een hele dag, 2 punten voor een halve dag 
Flex tegoed BSO kort:  2 punten voor een korte schoolmiddag 
Flex tegoed BSO lang:  4 punten voor een vakantiedag, 2 punten voor een lange schoolmiddag. 
Dit tegoed blijft het hele kalenderjaar geldig. 

Voorbeeld: 
U vraagt in juni een Flex tegoed BSO kort

 

aan voor 4 schoolmiddagen. Wij incasseren dan bij u 
in de maand juni 4 middagen x  30,-- =  120,-- en kunt u de eventuele kinderopvangtoeslag ook 
voor de maand juni aanvragen. Het Flex tegoed kunt u echter t/m  31 december 2015 gebruiken.  

Zo vraagt u flexibele opvang aan:

 

1. Kies in de ouderApp op Aanvragen en vervolgens op Nieuwe aanvraag  
2. Klik nu op Tegoed besteden. 

(In het Ouderportaal gaat u naar Mijn gegevens en vervolgens naar Ruildag/Extra 
dag(deel) aanvragen. Klik daarna op Tegoed besteden) 

3. Kies  voor welk kind u de extra opvang aanvraagt, op welke groep en de gewenste 
datum. 

4. U ziet nu de keuze in tijden die op de gewenste dag mogelijk zijn. Vink het gewenste 
tijdblok aan. 

5. Het aantal benodigde punten voor dit dagdeel worden nu getoond. 
6. Voeg nu het Flex tegoed toe. Alleen het aantal punten dat nodig is voor de gewenste 

opvang wordt van uw Flex tegoed afgeschreven (heeft u 2 punten nodig en voegt u een 
tegoed van 4 punten toe, dan houdt u 2 punten over).  

7. U kunt desgewenst nog een opmerking aan uw aanvraag toevoegen.  
8. Klik nu op Verzenden en uw aanvraag wordt direct naar betreffende locatie gestuurd. 

De groepsleiding laat u via een bericht in de App én per mail weten of de door u aangevraagde 
opvang mogelijk is. De opvangmogelijkheden zijn afhankelijk van de groepsbezetting en kunnen 
maximaal 28 dagen van te voren aangevraagd worden. 
Onder het kopje Mijn Tegoeden kunt u in de App precies bijhouden hoeveel tegoed u nog heeft 
en tot hoe lang het tegoed geldig is.  

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande informatie bel of mail ons gerust! 
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8:30-17:00 uur via telefoonnummer. 023-5318240 of per 
mail via: planning@lespetits.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Les Petits Kinderopvang  

http://www.toeslagen.nl

