Breng/Haal beleid
PetitPetit BV sluit op al haar locaties haar deuren om 18:30 uur.
Wegens vertragingen komt het weleens voor dat ouders/verzorgers hun kinderen te laat op
halen. Indien u verwacht te laat te komen bij de locatie, vragen wij u zo vroeg mogelijk
contact op te nemen met de betreffende locatie.
Helaas komt het met enige regelmaat voor dat een select groepje ouders/verzorgers
structureel te laat komt bij de locatie om hun kind(eren) op te halen of hun kind(eren)
structureel te vroeg brengt.
Om hier afspraken over te maken heeft PetitPetit een breng-/haal beleid opgesteld.
Om een goede overdracht van uw kind te kunnen garanderen dient u uiterlijk 10 minuten
voor de sluittijd bij ons binnen te zijn. Dit betekent dat wij u verwachten voor 18:20 uur.
Wanneer u te laat of te vroeg komt zal er door de pedagogisch medewerker een briefje
ingevuld worden met de naam van uw kind en de tijd waarop u uw kind komt brengen en/of
halen. Er zal aan u gevraagd worden om dit briefje te ondertekenen. Om discussie te
voorkomen zal uitgegaan worden van de tijd op de klok die hangt op de groep van uw kind.
Te laat op een hele dag is 18.30 uur of later. Te laat op een halve dag is 13.15 uur of later.
Per 10 minuten is het boetebedrag €20 euro, per kind. (Tussen 18.30-18.40 uur is de boete
€20, tussen 18.40-18.50 uur is de boete €40 etc. etc.)
Te vroeg op een halve dag is eerder dan 12.45 uur. Per 10 minuten is het boetebedrag €20
euro, per kind. (tussen 12.35-11.45 uur is de boete €20, tussen 12.25-12.35 uur is de boete
€40 etc. etc.)
Ouders krijgen de eerste keer dat ze te laat of te vroeg komen een waarschuwing. Er is een
lijst gemaakt waarop per kind word aangekruist of een ouder te laat is. Dan weet de collega
of ze de kosten in rekening dient te brengen of een waarschuwing dient te geven.

NB Het betreft geen nieuw beleid. Dit is het beleid van PetitPetit al enige jaren hanteert,
maar dat we opnieuw onder de aandacht brengen.

