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Kinderdagverblijf

Aanvang – einde

Ochtend/middag

07:30-13:00/12:30-18:00 uur

€ 44,41

€ 46,48

€ 46,85

Hele dag

07:30 – 18:00 uur

€ 84,21

€ 88,74

€ 89,44

Buitenschoolse opvang

Reg. 51 wkn.

Aanvang – einde

Naschoolse opvang,
uitgaande van 3 uur

Flexibele opv.

51 wkn.opv.

40 wkn. opv.

Flex. opv.

nvt

€ 7,98

€ 8,04

€ 22,74

€ 23,94

€ 24,12

€ 45,48

€ 47,88

€ 48,24

nvt

nvt

€ 44,22

€ 79,59

nvt

€ 84,42

07:30 – 08:30 uur
Voorschoolse opvang

Opv 40 wkn

Afhankelijk van aanvang
schooltijd

12:00 – 15:00 uur
14.30 – 17.30 uur
15:00 – 18:00 uur
Afhankelijk van einde schooltijd

Naschoolse opvang,

12:00 – 18:00 uur

uitgaande van 6 uur

Afhankelijk van einde schooltijd

Ochtend/middag in de
vakantie
Hele dag in de vakantie

07:30–13:00/12:30-18:00 uur

07:30 – 18:00 uur

Herleide uurtarieven, benodigd voor de aanvraag tegemoetkoming kinderopvang:
Kinderdagverblijf, regulier, 51 wkn.
€ 8,02 (basistarief)
Kinderdagverblijf, 40 wkn.
€ 8,45
Kinderdagverblijf, flexibel
€ 8,52
Buitenschoolse opvang, regulier, 51 wkn.
€ 7,58 (basistarief)
Buitenschoolse opvang, 40 wkn.
€ 7,98
Buitenschoolse opvang, flexibel/vakantie
€ 8,04
Bijzondere tarieven/kosten:
Opvang van 07:00 – 07:30 uur
Opvang van 18:00 – 18:30 uur

€ 4,26
€ 4,26

Alle prijzen zijn inclusief:
Luiers, broodmaaltijden, dagelijks biologisch fruit en zuivelproducten en uiteraard activiteiten in en om het Kindcentrum/BSO.
De dagen tussen kerst t/m nieuwjaarsdag zijn het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvanglocaties alleen op aanvraag en
bij voldoende aanmeldingen geopend. Zie de procedure: “Openstelling S.K.O. tussen kerst en oud/nieuw”.

De SKO is tevens een erkende VVE – organisatie.
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Toelichting:
Bij de planning van vakanties wordt uitgegaan van de basisschool waarin de opvang gevestigd is.
Kinderdagopvang
Kinderdagopvang wordt afgenomen in dagdelen (ochtend of middag) van 5,5 uur of hele dagen van 10,5 uur.
Reguliere opvang 51 wkn:
U geeft eenmalig aan wanneer u opvang nodig heeft; deze opvang is iedere week gelijk. U betaalt 12 maanden per jaar hetzelfde
bedrag, ook als u met vakantie bent. SKO brengt 51 weken in rekening.
Officiële erkende feestdagen (uitgezonderd Kerst en 1 januari) kunnen bij een regulier contract geruild worden.
Reguliere opvang 40 wkn:
U geeft eenmalig aan wanneer u opvang nodig heeft, deze opvang is iedere week gelijk.
De vakantieweken lopen gelijk met de vakanties van Regio Midden.
Flexibele opvang:
U geeft telkens minimaal 4 weken van tevoren aan (vóór aanvang van de komende maand) op welke momenten u opvang nodig
heeft. Opvang wordt afgenomen in dagdelen. U betaalt een hoger uurtarief.
Als u te laat aanvraagt, is er geen garantie dat er ruimte beschikbaar is.
Zie de procedure flexibele opvang op onze site.
Buitenschoolse opvang
Naschoolse opvang, opvang na schooltijd, wordt afgenomen vanaf het uitgaan van de school tot 18:00 uur.
Het aantal schoolweken/vakantieweken is afhankelijk van de planning van de scholen!
Voor het jaar 2019: 40 schoolweken en 11 vakantieweken.
Reguliere opvang:
U geeft eenmalig aan wanneer u opvang nodig heeft: deze opvang is iedere week gelijk. U betaalt 12 maanden per jaar
hetzelfde tarief, ook als u met vakantie bent. SKO brengt 51 weken in rekening.
Officiële erkende feestdagen (uitgezonderd Kerst en 1 januari) kunnen bij een regulier contract geruild worden.
Flexibele opvang:
U geeft telkens minimaal 4 weken van tevoren aan (vóór aanvang van de komende maand) op welke momenten u opvang
nodig heeft. U betaalt een hoger tarief. Opvang kan afgenomen worden in de aangegeven blokken van 3 uur.
Als u te laat aanvraagt, is er geen garantie dat er ruimte beschikbaar is.
Zie de procedure flexibele opvang op onze site.
Naschoolse opvang, 51 weken: berekend vanaf het uitgaan van de school tot 18:00 uur gedurende de schoolweken
U heeft recht op:
- 40 schoolweken naschoolse opvang (nso),
- 11 vakantieweken hele dag opvang van 07:30 – 18:00 uur, gekoppeld aan de gecontracteerde nso-middag
- uurtarief is € 7,58.
Tarief Voorschoolse opvang blijft € 7,98, ook bij een afname van 51 weken.
Naschoolse opvang, 40 weken: berekend vanaf het uitgaan van de school tot 18:00 uur gedurende de schoolweken
U heeft recht op:
- 40 schoolweken naschoolse opvang (nso),
- uurtarief is € 7,98.
Voorschoolse opvang, 40 weken: berekend vanaf 07:30 tot aanvang van de school, opvang gedurende de schoolweken
Afhankelijk van aanvang schooltijd.
U heeft recht op:
- 40 schoolweken voorschoolse opvang vanaf 07:30 uur tot aanvang school,
- uurtarief is € 7,98.
Opvang is mogelijk bij een groepsgrootte van 3 kinderen of meer.
Vakantieopvang, flexibele opvang, opvang op margedagen
Deze vormen van opvang vallen onder het tarief van de flexibele opvang, nl. € 8,04 per uur.
Aanvragen moeten tenminste 4 weken voor de komende maand binnen zijn.
Ook voor klanten zonder flexibel arbeidscontract!
Schoolvrije dagen en studiedagen worden verrekend op contractdagen. Buiten de reguliere dagen kunnen deze dagen worden
afgenomen via de flexibele opvang.
Automatische incasso: Indien u gebruik maakt van automatische incasso zal het bedrag per ca. de 25e van de maand
voorafgaand aan de opvangmaand worden geïncasseerd.
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