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Beleid Verlof 

Verlofaanvragen  

§ Aangevraagde dagen moeten minstens verder dan twee weken in de 

toekomst liggen (als er nog geen rooster is gemaakt).  

§ Aanvragen voor verlof kunnen elk gewenst moment middels email 

rooster@kindercentrumbisonspoor.nl worden aangevraagd. 

§ Elke dinsdag worden aanvragen bekeken en direct beoordeeld. 

§ In (urenregistratieprogramma) L1nda zijn de toegekende verlofdagen 

terug te vinden. 

§ Verlof tussen 22 december en 2 januari kan niet worden aangevraagd. 

Uiterlijk begin december worden dagen in deze periode gelijk tussen 

medewerkers verdeeld zodat iedereen rond de feestdagen minimaal een 

extra dag vrij is.  

 

Verlof aanvragen Vakanties 

§ In december kunnen vakantie-voorkeurs-dagen/uren voor komend 

kalanderjaar worden ingeleverd. Er worden per maand kalenders 

opgehangen waarop aangegeven voorkeuren kunnen worden aangegeven. 

§ Er wordt geadviseerd om december aan te vragen: 1 week verlof 

voorjaar, 3 weken verlof zomer en 1 week verlof najaar.  

§ Uiterlijk eind Januari zijn alle dagen verdeeld en definitief 

toegekend. 

 

Incidenteel verlof aanvragen binnen twee weken. 

Als een medewerker vrij wil op een dag binnen twee weken moet zij dit 

zelf regelen met de collega's van haar groep (d.m.v. ruil 

bijvoorbeeld). Hierbij wordt opgemerkt dat de vrije dag van de 

medewerker komt te vervallen als er door omstandigheden een 

personeelstekort ontstaat op de eigen groep.  

 

Beleid Toekennen Verlofdagen  

§ Per werkdag mag er 1 medewerker verlof opnemen. 

§ Soms en maximaal kunnen er twee medewerkers verlof krijgen. Dit kan 

alleen door Locatiemanager worden goedgekeurd 

§ Tijdens de voorjaars-, mei- en herfst- vakantie mogen er 3 

medewerkers tegelijkertijd, per dag, verlof opnemen, zij mogen niet 

op dezelfde groep werkzaam zijn. 



 

 Kindercentrum Bisonspoor | 2021 

 
 
 

Beleid Verlof 

§ Tijdens de zomer (juli en augustus) mogen er 4 medewerkers 

tegelijkertijd, per dag, verlof opnemen, zij mogen niet op dezelfde 

groep werkzaam zijn. 

 

Beleid Voorrang inzake verlof tijdens schoolvakanties 

Voorrang 1 Medewerker met kinderen op de basisschool  

Voorrang 2 Medewerker met partner werkzaam in de bouw  

Voorrang 3 Medewerker overige  

 

Afspraken met derden (medisch of niet medisch); 

Deze moeten in principe altijd buiten werktijd worden gepland. Wanneer 

dat om een goede reden niet kan, dien je eerst met de leidinggevende 

te overleggen voordat je de afspraak maakt.  

 

Als medewerker voor de afspraak een dag (-deel vrij wilt nemen) en ze 

geeft dit meer dan twee weken van tevoren aan, en het wordt 

goedgekeurd door de planner, dan is het natuurlijk geen probleem. 

Afwezigheid i.v.m. afspraken met derden (medisch of niet medisch) 

worden altijd verrekend met verlofsaldo.  

 

Ziekte eigen kinderen  

Wanneer eigen kinderen ziek zijn en medewerker wil liever thuis (valt 

onder Buitengewoon verlof en moet in overleg met werkgever) zijn moet 

dit met collega's van de eigen groep geregeld worden (d.m.v. ruil 

bijvoorbeeld). Hierbij wordt opgemerkt dat medewerker toch moet komen 

werken als er (door omstandigheden) een personeelstekort ontstaat op 

de eigen groep.  

 

Urenregistratie  

Gewerkte uren en niet gewerkte uren door medewerkers worden 

geregistreerd met behulp van L1nda, een urenregistratieprogramma. 

 

 


