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Kinderdagverblijf

Aanvang – einde

Ochtend/middag

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

€ 49,23

€ 52,14

€55,11

Hele dag

07:00 – 18:00 uur

€ 98,45

€ 104,28

€110,22

51 wkn.opv.

40 wkn. opv.

Flex. opv.

n.v.t.

€ 13,23

€ 13,93

€ 24,87

€ 26,37

€ 27,87

Afhankelijk van einde
schooltijd

€ 49,74

€ 52,74

€ 55,74

Ochtend/middag in de
vakantie
Hele dag in de vakantie

07:00–12:30/12:30-18:00
uur

€ 45,60

n.v.t.

€ 51,10

07:00 – 18:00 uur

€ 91,19

n.v.t.

€ 102,19

Peuteropvang

Aanvang – einde

Buitenschoolse
opvang

Aanvang – einde
07:00 – 08:30 uur

Voorschoolse opvang

Naschoolse opvang,
uitgaande van 3 uur

Naschoolse opvang,
Lange middag

Afhankelijk van aanvang
schooltijd

12:00 – 15:00 uur
14.30 – 17.30 uur
15:00 – 18:00 uur

Reg. 51 wkn.

Opv 40 wkn

Flexibele opv.

Afhankelijk van einde
schooltijd

12:00 – 18:00 uur

Soort contract

Kinderopvangtoeslag

8:15 – 12:15

Recht op
kinderopvang
toeslag

Kostwinner

8:15 – 12.15

Recht op subsidie

40 wkn per ochtend
€ 35,80
Conform VNG
ouderbijdragetabel

Herleide uurtarieven, benodigd voor de aanvraag tegemoetkoming kinderopvang:
In de tweede kolom staat het maximaal uurtarief dat door de belastingdienst wordt vergoedt.
Kinderdagverblijf, regulier, 51 wkn.
€ 8,95 (basistarief)
€ 8,50
Kinderdagverblijf, 40 wkn. en opvang om de week
€ 9,48
€ 8,50
Kinderdagverblijf, flexibel
€ 10,02
€ 8,50
Buitenschoolse opvang, regulier, 51 wkn.
€ 8,29 (basistarief)
€ 7,31
Buitenschoolse opvang, 40 wkn. en opvang om de week € 8,79
€ 7,31
Buitenschoolse opvang, flexibel/vakantie
€ 9,29
€ 7,31
Buitenschoolse opvang, voorschoolse opvang
€ 8,79
€ 7,31
Peuteropvang recht op kinderopvangtoeslag
€ 8,95
€ 8,50
Peuteropvang kostwinnergezinnen
Conform ouderbijdragetabel
Bijzondere tarieven/kosten:
Opvang van 12:30 – 13:00 uur KDV
Opvang van 18:00 – 18:30 uur KDV
Opvang van 18:00 – 18:30 uur BSO

€ 4,48
€ 5,01
€ 4,65

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 gesloten.
Alleen op aanvraag en bij voldoende aanmeldingen zal op basis van extra opvang een groep kunnen worden geopend.
SKO factureert 51 weken per jaar verdeeld over 12 maanden.
Voor de peuteropvang factureert SKO 40 weken per jaar, verdeeld over 12 maanden.
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Toelichting:
De toelichting is op basis van drie verschillende diensten:
1. Kinderdagopvang
2. Buitenschoolse opvang
3. Peuteropvang

1.

Kinderdagopvang

Kinderdagopvang wordt afgenomen in dagdelen (ochtend of middag) van 5,5 uur of hele dagen van 11 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.
Officieel erkende feestdagen (uitgezonderd Kerst en 1 januari) kunnen bij een regulier contract geruild worden volgens de
compensatieregeling.
U heeft recht op:
- 51 weken opvang
- uurtarief is € 8,95
Reguliere opvang 40 wkn, alleen schoolweken volgens het rooster met de vakanties van Regio Midden:
U geeft eenmalig aan wanneer u opvang nodig heeft, deze opvang is iedere week gelijk.
U heeft recht op:
- 40 weken opvang tijdens schoolweken
- uurtarief is € 9,48
Flexibele opvang:
U geeft minimaal 4 weken van tevoren aan (vóór aanvang van de komende maand) op welke momenten u opvang nodig heeft.
U neemt gemiddeld minimaal twee dagdelen per week, respectievelijk minimaal acht dagdelen per maand af.
Opvang wordt afgenomen in dagdelen. Een flexibele plek is duurder, waardoor u een hoger uurtarief betaalt van € 10,02.
Als u te laat aanvraagt, kunnen we uw aanvraag niet tijdig in behandeling nemen.
Voor meer informatie kunt u ons flexibele opvangbeleid nalezen op de website.
2.

Buitenschoolse opvang

Naschoolse opvang is opvang na schooltijd welke wordt afgenomen vanaf het uitgaan van de school tot 17:30/ 18:00 uur.
Dit houdt in: 40 schoolweken en 11 vakantieweken.
Reguliere naschoolse 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, verdeeld over 12 maanden.
Officieel erkende feestdagen (uitgezonderd Kerst en 1 januari) kunnen bij een regulier contract geruild worden volgens de
compensatieregeling.
U heeft recht op:
- 40 schoolweken naschoolse opvang (nso)
- 11 vakantieweken hele dag opvang van 07:00 – 18:00 uur, gekoppeld aan de gecontracteerde nso-middag
- uurtarief is € 8,29
40 weken naschoolse opvang:
U heeft recht op:
- 40 schoolweken naschoolse opvang (nso),
- uurtarief is €. 8,79
40 weken voorschoolse opvang: van 07:00 tot aanvang van school, opvang gedurende schoolweken.
U heeft recht op:
- 40 schoolweken voorschoolse opvang vanaf 07:00 uur tot aanvang school,
- uurtarief is €. 8,79
Flexibele opvang:
U geeft minimaal 4 weken van tevoren aan (vóór aanvang van de komende maand) op welke momenten u opvang
nodig heeft. Een flexibele plek is duurder, waardoor u een hoger uurtarief betaalt € 9,29.
Opvang kan afgenomen worden in de aangegeven blokken van 3 uur.
Als u te laat aanvraagt, kunnen we uw aanvraag niet tijdig in behandeling nemen.
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Voor meer informatie kunt u ons flexibele opvangbeleid nalezen op de website.
Oneven of even weken opvang valt niet onder flexibeltarief, mits dit kan samenvallen met de aanvraag van een andere klant.
Vakantieopvang
U heeft recht op:
- 11 weken vakantie opvang in dagdelen.
- uurtarief is € 8,79
Studiedagen
Studiedagen vallen buiten onze reguliere opvang. Wij kunnen opvang bieden middels extra opvang. Extra opvang kunt u
aanvragen via Konnect. Bij aanmelding van minimaal 4 kinderen, kan de locatie speciaal worden geopend.

3. Peuteropvang
Tarief met recht op kinderopvangtoeslag (KOT)
Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag als beide ouders inkomsten uit een baan hebben of een studie
volgen. Bij een één-oudergezin is er recht op toeslag als deze ouder inkomsten uit een baan heeft of een studie
volgt.
U heeft recht op:
- 40 schoolweken opvang (gelijk aan de basisschool waarin peuteropvang gevestigd is)
- uurtarief is € 8,95
Tarief met recht op subsidie
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (zie hierboven) betalen een uurtarief volgens de VNG tabel
ouderbijdrage peuteropvang.
U heeft recht op:
- 40 schoolweken opvang (gelijk aan de basisschool waarin peuteropvang gevestigd is)
- uurtarief volgens VNG tabel

Stichting Kindcentrum Oldebroek is een erkende VE – organisatie.
Stichting Kindcentrum Oldebroek is HKZ ISO 9001:2015 gecertificeerd voor Kinderdagopvang en Buitenschoolse
opvang
Automatische incasso: per automatische incasso zal het bedrag ca. de 25e van de maand voorafgaand aan de opvangmaand
worden geïncasseerd.
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