-Tarieven opvangjaar Buitenschoolse opvang 2017-

Openingstijden
Onze bso’s zijn 52 weken van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur geopend. Alleen tijdens de
erkende feestdagen zijn wij gesloten. Als uw opvangdag op een feestdag valt kunt u deze dag inhalen
op een ander moment. U kunt dus alle dagen van het jaar op ons rekenen.
Wanneer u bijvoorbeeld door uw vakantie geen gebruik kunt maken van uw betaalde opvangdag dan
kunt u deze dagen ruilen. De ruilmogelijkheden zijn afhankelijk van de opvangcapaciteit op de groep
en heeft een beperking.
BSO inclusief vakantieopvang na aftrek toeslag goedkoper dan BSO exclusief vakantieopvang
Het opvangtarief voor BSO inclusief vakantieopvang vanaf € 6,95 per uur is een zeer gunstig tarief.
Dit komt doordat het tarief van € 6,95 nagenoeg geheel in aanmerking komt voor de
kinderopvangtoeslag. U ontvangt hierdoor een maximale tegemoetkoming van de belastingdienst.
Omdat u bij BSO inclusief vakantieopvang recht heeft op meer opvanguren is het factuurbedrag
hoger máár omdat de opvangtoeslag maximaal is zijn uw netto kosten juist een stuk lager.
Hierdoor is het product BSO inclusief vakantieopvang netto goedkoper dan andere BSO tarieven.
Bovendien worden de BSO “Zomervakantieweken”, georganiseerd op onze festivalterreinen tijdens
de zomervakantie, voor de kinderen 6 weken volop genieten van de vakantie.
Ook als u niet perse de vakantieopvang nodig heeft dan nog is de keuze voor BSO inclusief
vakantieopvang sterk aan te raden.
Deze is voor u netto goedkoper en biedt bovendien extra onbeperkte pret-weken voor uw kinderen.
U kunt uw kinderopvangkosten berekenen op de site van de belastingdienst www.toeslagen.nl.
BSO inclusief vakantieopvang
Tijdens de schoolweken wordt uw kind opgevangen na einde schooltijd tot 17.30, 18.00, 18.30 of
19.00 uur. Tijdens de officiële schoolvakanties wordt uw kind opgevangen van 7.00/7.30 uur tot
18.30 of 19.00 uur.
Kostenberekening per maand
Aantal uren per week x 40 schoolweken x het uurtarief : 12 maanden
Aantal uren per week x 12 vakantieweken x het uurtarief : 12 maanden.
Deze opvangsoort heeft een vanaf tarief van € 6,95 per uur.
Per 1 januari 2017 voeren wij voor alle BSO-locaties een gedifferentieerd tariefstelsel in. U kunt de
opvanguren afstemmen op uw opvangbehoefte.
Eindtijd school – 19.00 uur
Eindtijd school – 18.30 uur
Eindtijd school – 18.00 uur
Eindtijd school – 17.30 uur

vanaf € 6,95 per uur
vanaf € 6,95 per uur
vanaf € 7,25 per uur
vanaf € 7,25 per uur

BSO exclusief vakantieopvang
Tijdens de schoolweken wordt uw kind opgevangen na einde schooltijd tot 18.30 of 19.00 uur.
Kostenberekening per maand
Aantal uren per week x 40 schoolweken x het uurtarief : 12 maanden.
Deze opvangsoort heeft een tarief van € 8,33 per uur.

BSO met alleen vakantieopvang
Tijdens de officiële schoolvakanties wordt uw kind opgevangen van 7.00/7.30 uur tot 18.30 of 19.00
uur.
Minimale afname 6 weken per jaar.
Kostenberekening per maand
Het aantal uren per week x 12 vakantieweken x het uurtarief : 12 maanden.
Deze opvangsoort heeft een vanaf tarief van € 7,28 per uur.
Opvang op even/oneven weken
Wanneer u de ene week wel opvang nodig heeft en de andere week niet kunt u gebruik maken van
ons gunstige tarief voor opvang om de week. U betaalt dan € 7,58 per uur op het geldend uurtarief.
Omdat u de helft minder uren afneemt zijn de kosten beduidend lager dan wanneer u gebruik maakt
van een normaal opvang contract.
Opvang op wisselende dagen.
Wanneer u opvang nodig heeft op wisselende dagen of dagdelen en u kunt dit een maand van
tevoren aangeven dan kunt u gebruik maken van opvang op wisselende dagen. U betaalt dan € 7,89
per uur op het geldend uurtarief. U sluit een contract af van een gemiddeld aantal dagdelen per
maand. Bij extra afname boven de contractueel vastgelegde uren ontvangt u achteraf een
aanvullende factuur. De plaatsingsmogelijkheden zijn beperkt; informeer naar de mogelijkheden
(alleen BSO inclusief).
Volledige flexibele opvang
Bij Kindertuin is het mogelijk om de opvangdagen volledig flexibel in te roosteren. U kiest dan voor
flexibele opvang. U kunt op deze wijze om de week dagen afnemen of van dagen per week wisselen.
U kunt de dagen tot de woensdag vooraf aan de afname week reserveren (3 dagen van tevoren!!).
Niet opgenomen dagen kunt u meenemen naar de volgende maand (met een maximum van 3
maanden). Werkt u bijvoorbeeld in het onderwijs dan kunt u de opvangdagen tijdens de vakantie
sparen en gebruiken in de schoolweken!! U betaalt dus alleen de afgenomen uren. U betaalt dan
€ 8,28 per uur op het geldend uurtarief. U sluit een contract af van een gemiddeld aantal dagdelen
per maand. De plaatsingsmogelijkheden zijn beperkt; informeer naar de mogelijkheden (minimaal 2
dagen flexibele opvang per week).
Voorschoolse opvang (VSO)
Tijdens de schoolweken wordt uw kind opgevangen van 7.00/7.30 uur tot aanvang school.
Kostenberekening per maand
Aantal uren per week x 40 schoolweken x het uurtarief : 12 maanden.
Deze opvangsoort heeft een tarief van € 8,75 per uur.
Opgelet: VSO afname is alleen mogelijk in combinatie met een BSO-contract.
Opvang op lesvrije dagen
Lesvrije dagen bundel

Per 1 januari 2016 is de huidige lesvrije dagen bundel simpeler en vooral aantrekkelijker geworden.
Voorheen logde u in op de portaal om in de agenda dagen te reserveren, dit was niet altijd duidelijk,
wordt vergeten en werkte niet altijd soepel.

Per 1 januari 2016 is de huidige lesvrije dagen bundel gewijzigd. We hebben het vooral simpeler en
voor ouders aantrekkelijke ingericht. Daarvoor is het pakket gewijzigd in een (all-in) lesvrijedagen
bundel. In dit pakket zit BSO tijdens de schooluren op alle lesvrije dagen (studiedagen, etc). Het
maakt hierbij niet uit of men op die dag nu wel of geen BSO contract heeft. U betaalt hiervoor één
vast tarief onafhankelijk van het aantal dagen dat uw kind gebruik maakt van de BSO. Gemiddeld
genomen heeft een school 8 tot 12 lesvrijedagen per schooljaar, terwijl er via de
lesvrijedagenbundel slechts 4/ 5 lesvrije dagen in rekening wordt gebracht.
Ouders hoeven dan ook niet meer vooraf lesvrijedagen te reserveren in het portaal. Een simpele
melding aan de leiding is voldoende. De nieuwe werkwijze is simpeler en vaak financieel
aantrekkelijker.
U sluit met het kindercentrum een opvangovereenkomst voor de lesvrije dagen bundel.
1. In dit pakket zit BSO tijdens de schooluren op lesvrije dagen (studiedagen, etc.). Het maakt
hierbij niet uit of men op die dag nu wel of geen BSO contract heeft.
2. In principe kunt u onbeperkt gebruik maken van alle lesvrije dagen met een maximum van
het aantal BSO contractdagen per week. Bij een BSO contract van 2 dagen in de week kunt u
dus maximaal 2 lesvrije dagen per week reserveren. Bij 1 dag dus maximaal 1 lesvrije dag per
week. Wilt u in dezelfde week meer lesvrije dagen reserveren dan kunt u deze tegen een
gereduceerd tarief middels een machtiging bij de pedagogisch medewerk(st)er aanschaffen.
3. Gemiddeld genomen kent een school 8 tot 12 lesvrijedagen per schooljaar, terwijl er via de
lesvrijedagenbundel slechts 4/ 5 lesvrije dagen in rekening wordt gebracht.
4. Het reserveren van de dagen vindt eenvoudig plaats middels een intekenlijst bij de
pedagogisch medewerk(st)er. Intekenen kan tot een week van tevoren en daarna in overleg.
Het huidige systeem van reserveren via mijnkindertuin.com komt hiermee te vervallen.
5. Wanneer er minder dan 5 kinderen zich hebben opgegeven is het mogelijk dat wij groepen
van verschillende BSO’s gaan samenvoegen. Dit is leuker voor de kinderen en houdt de
opvang van kleine groepen kinderen betaalbaar.
6. Er wordt 36 uren per jaar tegen een gereduceerd tarief van € 6,25 per uur in rekening
gebracht. Het aantal uren is gebaseerd op 4/5 lesvrijedagen (afhankelijk van de school)
tijdens de schooltijden. Dus van starttijd school tot eindtijd school inclusief het overblijven.
7. Het grote voordeel is dat ouders niet alleen simpel gebruik kunnen maken van de
lesvrijedagen maar dat de verlaging van het uurtarief ook nog het gemiddelde uurtarief
verlaagd.
8. De kosten bedragen bruto € 18,18 per maand hetgeen gemiddeld netto (na aftrek toeslag)
een bedrag van € 5,00 per maand betekent.
9. Tijdens extra vakantieweken maakt u gebruik van de lesvrijedagenbundel en geen gebruik
van de vakantieopvang.
Let op deze bundel is, met uitzondering van Best, op alle locaties beschikbaar.

Opvang inclusief alles, zonder bijkomende kosten
Bij Kindercentrum Kindertuin heeft u maximale mogelijkheden en interessante voordelen. De laagste
opvangtarieven tegen de hoogste kwaliteit. En bij Kindercentrum Kindertuin kunt u 52 weken per
jaar van 7.00 tot 19.00 uur terecht. Er is dus geen verplichte vakantiesluiting of studiedagen
(met uitzondering van de nationale feestdagen).

Opvang bij Kindercentrum Kindertuin is bovendien inclusief drinken, fruit, eten, activiteiten en
tussendoortjes; eigenlijk inclusief alles.
Maximale uren voor een laag uurtarief en hierdoor een maximale toeslag.
Kindercentrum Kindertuin kiest voor tarieven waar ouders het voordeligste uit zijn. Door te rekenen
met hele of halve opvangdagen zijn wij in staat om het uurtarief ruim onder de toeslagnorm te
houden. U ontvangt hierdoor een maximale toeslag.
Er zijn snelle kinderorganisaties die hun diensten aanprijzen met mogelijkheden voor opvang van
minder uren per dag.
Wanneer u minder opvanguren op een dag nodig hebt dan lijkt dit voordeliger, echter u betaalt dan
én een hoger uurtarief én u ontvangt minder toeslag.
Omgerekend is “het voordeel” van minder uren per dag een nadeel, want de netto kosten zijn
nagenoeg gelijk aan de normale maandtarieven terwijl u minder opvang ontvangt. U loopt bij
dergelijke opvang organisaties ook nog eens het risico dat u een “boete” moet betalen als u
onverhoopt uw kind later ophaalt.
Kindertuin biedt u de beste kwaliteit tegen de meest gunstige tarieven.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleed

