Tarieven arrangementen BSO 2019
Reguliere BSO tijdens de schoolweken - Korte Middag
Starttijd BSO

Uur-prijs
Uur-prijs
Opvangweken per schooljaar Uren per maand inclusief warme
exclusief
maaltijd
warme maaltijd

14.00 uur

40

15,00 uur

€ 7,35

€ 7,10

14.15 uur

40

14,17 uur

€ 7,35

€ 7,10

15.00 uur

40

11,67 uur

€ 7,35

€ 7,10

Reguliere BSO tijdens de schoolweken - Lange middag
Starttijd BSO

Uur-prijs
Uur-prijs
Opvangweken per schooljaar Uren per maand inclusief warme
exclusief
maaltijd
warme maaltijd

12.00 uur

40

21,67 uur

€ 7,35

€ 7,10

12.30 uur

40

20,00 uur

€ 7,35

€ 7,10

Flexibele BSO tijdens de schoolweken (per korte of lange middag)
Uur-prijs
Uur-prijs
Uren per dagdeel inclusief warme exclusief warme
maaltijd
maaltijd

Starttijd BSO

Opvangweken per
schooljaar

12.00 uur

40

6,50 uur

€ 7,50

€ 7,25

12.30 uur

40

6,00 uur

€ 7,50

€ 7,25

14.00 uur

40

4,50 uur

€ 7,50

€ 7,25

14.15 uur

40

4,25 uur

€ 7,50

€ 7,25

15.00 uur

40

3,50 uur

€ 7,50

€ 7,25

Vakantie-BSO (Totaal 12 weken per schooljaar, op maat per dag/dagdeel afneembaar)
Starttijd BSO

Eindtijd BSO

Uren per dag

Uur-prijs all-in

8.00 uur

13.00 uur

5 uur

€ 7,35

13.00 uur

18.00 uur

5 uur

€ 7,35

8.00 uur

18.00 uur

10 uur

€ 7,35

Tijdens de schoolvakanties verzorgen wij voor uw kind(eren) het fruit, sap, (lekkere)
tussendoortjes en een (warme) lunch en warme maaltijd.
U hoeft uw kind tijdens de schoolvakanties dus niks mee te geven naar de BSO!

Voorwaarden bij ons aanbod BSO-opvang 2019
School-BSO:
✪ De starttijd van de BSO in schoolweken is afgestemd op de sluitingstijd van de basisschool die door uw kind(eren)
bezocht wordt.
✪ BSO is mogelijk wanneer uw kind(eren) één van de volgende basisscholen bezoekt: OBS Aan de Roer, OBS de
Stapsteen, basisschool de Hubertus, basisschool de Steenen Brug of basisschool de Mozaïek.
✪ De kosten die u betaalt voor BSO zijn afhankelijk van het aantal opvanguren en kunnen daarom per school
verschillend zijn.
✪ De BSO tijdens de schoolweken wordt door ons berekend op jaarbasis (opvang gedurende 40 weken) en daarna
gedeeld door 12 gelijke termijnen (12 maanden). Hierdoor betaald u iedere maand hetzelfde bedrag.
✪ Het BSO-tarief is gebaseerd op de reguliere openstelling van de basisscholen. Op officiële feestdagen zijn
basisscholen gesloten. De BSO is op deze dagen ook gesloten. Ruilen van officiële feestdagen is dan ook niet aan de
orde bij BSO-opvang.
✪ Mocht de school incidenteel een continurooster toepassen, dan is 1 uur vervroegde BSO uiteraard mogelijk. Dit uur
zal middels een strippenkaart met u verrekend worden. Vooraf via e-mail aanmelden is te allen tijde noodzakelijk!
✪ Opvangdagen die zijn vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst, maar om wat voor reden dan ook niet worden
afgenomen, worden wel gefactureerd.
✪ Opvangdagen die zijn vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst, kunnen incidenteel geruild worden. Dit kan tot 14
dagen vóór de betreffende dag aangevraagd worden.
✪ Per kalenderjaar kunt u maximaal 6 ziektedagen van uw kind inhalen. Let op: dit kan alleen buiten de
schoolvakanties!
✪ U kunt naast de opvangdagen vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst extra opvangdagen aanvragen. Deze extra
opvang wordt altijd afgenomen op basis van een strippenkaart. Deze kunt u aanvragen via e-mail:
hansjepansjekevertje@online.nl. De kosten van een kleine strippenkaart bedragen: € 83,00. De kosten van een grote
strippenkaart bedragen: € 166,00.

Vakantie-BSO:
✪ De BSO in de vakantieweken is open van 8.00 uur ’s ochtends tot 18.00 uur ’s avonds. Indien u eerder dan 8.00 uur
danwel later dan 18.00 uur opvang nodig heeft, dan dient u dit via e-mail bij ons aan te vragen. De kosten die
hiermee gemoeid zijn, worden met u verrekend middels een strippenkaart.
✪ Aanmelding voor vakantie-opvang vindt altijd via e-mail plaats; www.hansjepansjekevertje@online.nl! U ontvangt
van de groepsleiding tijdig het vakantie-programma, met daarin duidelijk vermeld de uiterlijke aanmelddatum. Bij
niet tijdig aangevraagde vakantie-opvang kan plaatsing helaas niet gegarandeerd worden; een en ander is
afhankelijk van de kindbezetting en het bijbehorende personele rooster!
✪ U ontvangt van de aangevraagde BSO vakantieopvang een schriftelijke bevestiging van de plaatsing in tweevoud,
waarvan één exemplaar ondertekend retour dient te worden gestuurd, voorafgaande aan de start van de opvang.
✪ Studiedagen kunnen tot 14 dagen vóór de betreffende dag aangevraagd worden. De BSO gaat echter alleen bij
voldoende aanmeldingen ook ’s ochtends open.
✪ Wanneer u de door u aangevraagde en/of bevestigde opvang tijdens vakantiedagen en/of studiedagen wilt
annuleren of ruilen kan dit kosteloos tot 14 dagen vóór de betreffende opvangdag. Annuleren binnen minder dan 14
dagen tevoren is niet mogelijk. Bij afmelden van uw kind op een geruilde dag, vervalt deze dag en kan deze niet
meer opnieuw geruild worden. In alle gevallen dient u ons via e-mail; hansjepansjekevertje@online.nl, te
informeren!
✪ Ruilen (in dezelfde vakantieperiode) kan alleen als er ruimte is op de groep binnen dezelfde personele bezetting.

AANVULLEND: TE LAAT OPHALEN:
Indien u uw kind door omstandigheden later ophaalt dan de in de plaatsingsovereenkomst genoemde eindtijd
van de BSO, dan is in alle gevallen afname van een strippenkaart VERPLICHT. De extra afgenomen tijd wordt
hierop geregistreerd. Deze extra afgenomen tijd wordt per hele kwartieren aan u doorberekend.

Wanneer u meer informatie over de opvang arrangementen wenst, lichten wij dit graag toe. U kunt dan contact
opnemen met Evelyne Munnix-Odekerken (directeur).

Kosten kinderopvang/kinderopvangtoeslag
Wanneer u wilt weten wat voor u de netto-kosten zullen zijn voor de opvang van uw kind(eren) (dat wil zeggen:
het bruto-maandbedrag verminderd met de kinderopvangtoeslag), raadpleeg dan de website van de
belastingdienst: www.belastingdienst.nl/toeslagen

Warme maaltijd
Indien u kiest voor een arrangement zonder warme maaltijd
dan bestaat de mogelijkheid incidenteel een warme maaltijd
voor uw kind aan te vragen. De kosten voor een warme maaltijd
bedragen per keer dan € 3,00 en deze dienen contant
afgerekend te worden.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

