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Welkom bij de Forte Ouderapp van Forte Kinderopvang: BSO 

 

Binnen Ouderapp is informatie te vinden over je kind op de opvang. Hierbij kun je denken aan 

dagactiviteiten, persoonlijke ontwikkeling en foto’s. Deze informatie kun je vervolgens bekijken via een app 

op je eigen smartphone of tablet, of via het Ouderportaal op internet. Ook kun je via de app je kind afwezig 

melden, ruildagen of extra dagen aanvragen. Bovendien kun je berichten sturen naar de pedagogisch 

medewerkers.  

 

Om het gebruik van de Ouderapp soepel te laten verlopen hebben we een aantal afspraken en regels 

gemaakt. 

 

Berichten sturen 

 

 Vanaf de vestiging kunnen medewerkers je rechtstreeks berichten sturen. Je kunt zelf ook berichten 

sturen naar de groep. De medewerkers lezen deze op een vast tijdstip uit. De zorg voor de kinderen 

gaat echter altijd voor het lezen en versturen van berichten. Heb je dus een spoedvraag  

of –mededeling, dan kun je dit het beste telefonisch doorgeven.  

 

Kind afwezig melden   

 Als je je kind afwezig meldt, wordt door de Ouderapp automatisch de Forte-punten bijgehouden. 

Deze Forte-punten kun je inzetten om een extra dag(deel) af te nemen. 

 Let op: Absentie kan tot 9.00 uur van de dag vóór absentie worden doorgegeven. Hiervoor ontvang 

je, als je aan de voorwaarden voldoet, Forte-punten voor de dag, welke je een andere keer in kunt 

zetten. Gebeurt dit binnen een tijdsbestek van <24 uur, dan vervallen de Forte-punten van de 

absentiedag. 

 

Forte-punten inzetten 

Het inzetten van Forte-punten is een service. Wij proberen zoveel mogelijk aan ruilverzoeken gehoor te 

geven maar geven hiervoor geen garanties. Het toekennen van extra dagen tegen Forte-punten is 

afhankelijk van de beschikbare inzet van pedagogisch medewerkers en beschikbaarheid van plaats op de 

groep.  

 Binnen het Ouderportaal worden automatisch Forte-punten geregistreerd bij een op tijd gemelde 

afwezige dag. Deze kun je gebruiken om een extra dag(deel) naar wens in te zetten. 

 Het inzetten van de Forte-punten moet minimaal twee werkdagen van te voren aangevraagd 

worden. Dit geldt voor alle soorten Forte-punten.  

 Forte-punten zijn te gebruiken vier weken vóór en vier weken na ingang van de punten. In de app zie 

je in het overzicht de “houdbaarheidsdatum” per Forte-punten terug. 

 Ouders die onder het kwantumtarief vallen, kunnen sinds 1 januari 2021 ruilen binnen 8 weken 

vooraf en 8 weken achteraf, gerekend ten opzichte van de dag waarop het kind afwezig is. 

 Bij het inwisselen van een lange BSO middag voor een korte, komt het teveel aan Forte-punten te 

vervallen.  

 Het is niet mogelijk een korte middag voor een lange middag in te zetten en de rest bij te betalen.   



Bij het inzetten van Forte-punten ontvang je een eerste e-mail ter bevestiging van de aanvraag. Hierin staat 

dat de aanvraag in behandeling is. Na goedkeuring door de vestiging ontvang je een tweede mail waarin de 

aanvraag wordt bevestigd en goedgekeurd. Eerder dan deze tweede mail met goedkeuring van de vestiging 

is de aanvraag niet geldig en heb je dus geen recht op een plek! Als de aanvraag wordt afgekeurd ontvang 

je hiervan ook een e-mail. 

Forte-punten en opvang tijdens schoolvakanties (52 weken overeenkomsten) 

Het inzetten van Forte-punten is een service. Wij proberen zoveel mogelijk aan ruilverzoeken gehoor te 

geven maar geven hiervoor geen garanties. Het toekennen van extra dagen tegen Forte-punten is 

afhankelijk van de beschikbare inzet van pedagogisch medewerkers en beschikbaarheid van plaats op de 

groep. 

Klanten met een overeenkomst voor 52 weken inclusief vakantieopvang zien twee soorten punten terug:  

o Reguliere Forte-punten (voor reguliere BSO middagen. In te zetten binnen 4 weken)  

o Forte-punten voor een vakantiedag (voor vakantiedagen. In te zetten binnen een jaar). 

 

 Meld je je kind af voor een vakantiedag, dan zijn de punten vanaf die dag nog 1 jaar geldig. De 

punten zijn in te zetten in elke andere vakantie in dat kalenderjaar. Er kan ook vooraf binnen een 

kalenderjaar tussen vakanties worden geruild. Voorbeeld: punten vanuit een afwezigheid die van 

tevoren al bekend is door afwezigheid in de kerstvakantie, kunnen ook al vooraf in de herfstvakantie 

worden ingezet. 

 In de Ouderapp zie je in het overzicht van de einddatum per Forte-punt terug.  

 Na een kalenderjaar vervallen de Forte-punten voor vakantiedagen.  

 Let op: Absentie kan tot 9.00 uur van de dag vóór absentie worden doorgegeven. Hiervoor ontvang 

je, als je aan de voorwaarden voldoet, Forte-punten voor de dag, welke je een andere keer in kunt 

zetten. Gebeurt dit binnen een tijdsbestek van <24 uur, dan vervallen de punten van de absentiedag. 

 Reguliere Forte-punten voor gewone BSO middagen kun je niet inzetten voor een vakantiedag. 

 Forte-punten voor een vakantiedag kun je niet inzetten voor een reguliere BSO middag.  

 

Betaalde extra opvang afnemen 

 Extra opvang tegen betaling (en dus niet het inwisselen van Forte-punten) kan elke dag tot 9.00 uur 

’s ochtends van dezelfde dag worden aangevraagd. 

 Bij het aanvragen van extra opvang ontvang je een eerste e-mail ter bevestiging van uw aanvraag, 

hierin staat dat je aanvraag in behandeling is. 

 Na goedkeuring door de vestiging ontvang je een tweede mail waarin de aanvraag wordt bevestigd 

en goedgekeurd. Eerder dan deze tweede mail is de aanvraag niet geldig, en heb je dus geen recht 

op een plek! 

 Als de aanvraag wordt afgekeurd ontvang je hiervan ook een e-mail. 

 De kosten voor de extra opvang worden automatisch gefactureerd. Deze ontvang je per e-mail bij je 

maandelijkse factuur. 

 

Kinderen met een flexibel contract 

Ouders met een flexibel opvangcontract vinden hun Forte-punten voor een heel jaar terug in het systeem. 



Je punten zijn verdeeld in twee soorten: 

1. Forte-punten voor reguliere BSO middagen in uren. 

2. Forte-punten voor vakantiedagen in uren.  

 

 Je kunt je Forte-punten voor schooldagen niet inzetten voor een vakantiedag.  

 Na aanvraag van de flexopvang ontvang je eerst een e-mail ter bevestiging van je aanvraag en dat 

deze in behandeling is. Na goedkeuring door de vestiging ontvang je een tweede mail waarin de 

aanvraag wordt bevestigd en goedgekeurd. 

 Tot 2 weken van tevoren is de opvang voor een kind met een flexibel contract gegarandeerd. 

 Geef je je opvangwensen minder dan 2 weken van tevoren door, dan doen wij ons uiterste best om 

een opvangplek te verzorgen, maar bestaat de mogelijkheid dat er geen plek meer is. 

 

Kinderen met alleen vakantieopvang (6 of 9 weken vakantieopvang) 

Aan het begin van het jaar worden de punten voor het komende jaar klaargezet. Deze zijn gedurende het 

hele jaar in te zetten.  

 Let op: je geeft dus aan wanneer je kind in de vakantie WEL naar de BSO komt. 

 

Non-publicity beleid omtrent foto’s 

Van de kinderen op de vestigingen van Forte Kinderopvang wordt met regelmatig foto’s gemaakt. Wij zijn 

van mening dat er met foto’s van kinderen zeer zorgvuldig dient te worden omgegaan. Ons fotobeleid is 

daarom transparant: kinderen mogen óf wel, óf niet op de foto. Zo worden misverstanden zoveel mogelijk 

voorkomen. Je kunt dus niet kiezen via welk kanaal wel of geen foto’s van je kind te zien mogen zijn.  

 

Je kunt bij je vestiging (schriftelijk) aangeven als je niet wilt dat uw kind gefotografeerd wordt. Als je dit 

aangeeft, is voor uw kind ons “non-publicity” beleid van toepassing. Dit betekent dat je kind niet 

gefotografeerd wordt. Houdt er daarbij wel rekening mee dat er dan ook geen foto’s van je kind gemaakt in 

de Forte Ouderapp (met uitzondering van een profielfoto). Je hebt dan alleen de beschikking over het 

schriftelijke verslagje over je kind. We doen dit zodat er geen enkel misverstand over foto’s van kinderen kan 

bestaan: zo kunnen foto’s (intern) niet aan de zwerf gaan en per ongeluk toch naar buiten komen. Bovendien 

is het voor onze pedagogisch medewerkers op deze manier altijd duidelijk wie er wel of niet op de foto 

mogen. 

 

Vragen?  

Op je eigen vestiging kun je terecht met eventuele vragen over de Forte Ouderapp.  

 

 


