2021
Buitenschoolse opvang:
Naschoolse opvang:
Voorschoolse opvang:
Vakantieopvang:

voor- en naschoolse opvang (bso)
opvang na schooltijd (nso)
opvang voor schooltijd (vso)
opvang in schoolvakanties. Dit zijn altijd hele dagen.

Mogelijkheden
bso / nso 52 weken: 40 schoolweken opvang op een vaste, gecontracteerde dag + 12 vakantiedagen vrij in te vullen
Buitenschoolse
of naschoolse
opvang opvang
gedurende
49 weken
per jaar
bso / nso 49 weken:
40 schoolweken
op een
vaste, gecontracteerde
dag + 9 vakantiedagen vrij in te vullen
*
bso / nso 40 weken: 40 schoolweken opvang op een vaste, gecontracteerde dag
Voorschoolse opvang: alleen gedurende de schoolweken, vanaf 7.30 tot start schooltijd
Vakantieopvang: opvang tijdens de schoolvakanties gedurende 9 weken per jaar (7.30 – 18.30 uur)

Overzicht bruto prijzen buitenschoolse opvang
Mogelijkheden

Uurprijs

52 weken naschoolse opvang

€ 7,27

49 weken naschoolse opvang

€ 7,75

40 weken naschoolse opvang

€ 8,27

Vakantieopvang (9 dgn per jaar)

€ 8,27

Voorschoolse opvang

€ 8,27*

(School uit 15.00 uur)

* Dit tarief is alleen van toepassing wanneer je vso afneemt op een dag dat je kind niet naar de naschoolse opvang gaat.

Kinderen

2

Opvangvorm

Naschoolse opvang, 52 weken

Aantaldagen

1

Bruto gezinsinkomen

€ 52.500,-

Netto uurprijs kind 1

€ 1,39
€ 0,45

Netto uurprijs kind 2

Totaal netto maandbedrag € 41,60
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Op sommige locaties hebben we ook de mogelijkheid tot het afnemen van flexibele buitenschoolse opvang. Onze
klantadviseurs informeren je desgewenst graag hierover. Het uurtarief bedraagt € 9,05.

Studiedagen

(School uit 15.00 uur)

Je hebt op jaarbasis per gecontracteerde opvangdag een tegoedsaldo van 8 uur t.b.v. studiedagen. Deze kun je zelf
inplannen en aanvragen op moment dat de school van je kind(eren) een studiedag heeft en je opvang nodig hebt. Dit
tegoed is alleen nodig voor de uren onder schooltijd. De uren na schooltijd maken onderdeel uit van je contract. Je leest
hier meer over in de huisregels.
Kinderen

2

Opvangvorm

Naschoolse opvang, 52 weken

Aantaldagen

1

Bruto gezinsinkomen

€ 19.000,-

Netto uurprijs kind 1

€ 0,29

Netto uurprijs kind 2

€ 0,29

Totaal netto maandbedrag

€ 13,60

Regeling opvangtegoed
Wanneer je een opvangdag op tijd afmeldt wordt deze bijgeschreven als tegoed zodat je deze op een later
moment kunt inzetten, mits hiervoor ruimte is op de groep. Meer informatie in de huisregels.

(School uit 15.00 uur)

Wil je boven op je gecontracteerde pakket extra opvang afnemen, tijdens school- en/of vakantieweken? Het uurtarief
voor deze incidentele opvang is € 8,27. Onze klantadviseurs informeren je graag over de mogelijkheden.

Kinderen

3

Opvangvorm

Naschoolse opvang, 52 weken

Aantaldagen

1

Bruto gezinsinkomen

€ 70.000,-

Netto uurprijs kind 1

€ 2,01

Netto uurprijs kind 2 en 3

€ 0,57

Totaal netto maandbedrag

€ 73,30
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