Tarieven buitenschoolse
opvang 2023.

40 weken
schoolweken

€ 10,55
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per uur

52 weken
school- en
vakantieweken

€ 8,97
per uur

Een warme ontvangst na school en keuze uit uitdagende activiteiten.
Spelend ontdekken met professionele begeleiding.
Gezonde tussendoortjes en dagelijks vers fruit.
Ophaalservice van en naar samenwerkende
basisscholen.
Altijd op de hoogte met de OuderApp.

In deze tarieven is geen rekening gehouden met de
kinderopvangtoeslag die je van de Belastingdienst krijgt.
Daardoor is het bedrag dat je uiteindelijk betaalt lager.
Kijk voor een toelichting op de tarieven op de volgende pagina.
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Toelichting tarieven
buitenschoolse opvang 2023.
De rijksnorm voor buitenschoolse opvang is € 7,72 per uur. Dit is het bedrag waarmee
de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt berekend.
Extra opvang is mogelijk, maar afhankelijk van de personeelsplanning en de bestaande
wet- en regelgeving. Je betaalt hiervoor het tarief behorend bij je contract.
Sommige locaties bieden voorschoolse opvang aan. In sommige gevallen is dit alleen
af te nemen in combinatie met naschoolse opvang.
De standaard tijden voor voorschoolse opvang zijn van 07.30 uur tot begintijd school
en de naschoolse opvang van einde schooltijd tot 18.30 uur.
Op sommige locaties zijn vervroegde of verlengde openingstijden mogelijk. Dit is alleen
mogelijk bij voldoende kinderen en hier zal een apart contract voor moeten worden
afgesloten.
Wij bieden een ophaalservice van en naar de samenwerkende basisschool. Per locatie
kan dit verschillen, meestal lopend of met de (bak)fiets. Soms met de (eigen) taxibus.
Op schoolvrije dagen kun je extra opvang afnemen bij voldoende aanvraag van ouders
en beschikbaarheid van medewerkers. Op contractdagen betaal je alleen extra voor de
periode van 07.30 uur tot de normale eindtijd van school.
Voor de twaalf schoolvakantieweken sluiten wij aan bij de officiële vakantieweken van
de Rijksoverheid regio Zuid. In vakanties kunnen groepen samengevoegd worden en
kan de opvang op andere locaties plaatsvinden.
Jouw kind komt bij een 40-wekenarrangement alleen tijdens schoolweken naar de bso.

Precies
weten wat jij
gaat betalen?
Met onze rekentool maak je
eenvoudig een persoonlijke
berekening.

Flexibele opvang
Heb jij flexibele werkdagen? Ook dan kunnen we
buitenschoolse opvang aanbieden. Je neemt dan
een vast aantal dagen of dagdelen (ochtenden of
middagen) per maand af. Voor buitenschoolse opvang
is het minimum vier dagdelen. Voor de 1e van de
maand geef je aan ons door wanneer je opvang nodig
hebt in de volgende maand. Het uurtarief voor flexibele
opvang is € 10,75.

