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Stichting Kindcentrum Oldebroek (SKO) heeft niet alle stijgende kosten in haar tarieven doorberekend. 
We willen SKO toegankelijk houden voor elk kind. In verband met de hoge vraag naar kinderopvang 
stimuleren we hele dagen opvang in het KDV en continuïteit in de BSO en PO.  
 
De tarieven van SKO zijn Bruto tarieven. De kinderopvangtoeslag is hier niet in verwerkt.  
Dit is inkomensafhankelijk. Wilt u weten wat u daadwerkelijk zelf moet betalen?  
Maak een proefberekening via onze website https://www.skgo.nl/nettobijdrage/ .  
 
Per opvangsoort vindt u het kinderopvangtoeslaguurtarief en het SKO uurtarief per pakket.   
Neemt u een contract af bij SKO, dan staan op het contract alle gegevens die u nodig heeft voor de 
belastingdienst. 
 
KDV – Kinderdagopvang  - Kinderopvangtoeslagtarief is € 9.12 

Opvangpakket Bruto SKO tarief per uur Tijden van de opvang 

Hele dag opvang 51 weken € 9.12 7.00-18.00 uur 

 Halve dag opvang 51 weken  
 

€ 9.52 7.00-12.30 uur of 12.30-18.00 uur 
 

 Hele dag opvang 40 weken 
Hele dag opvang om de week 

€ 9.52 7.00-18.00 uur 

Halve dag opvang 40 weken 
Halve dag opvang om de week 

€ 10,09 7.00-12.30 uur of 12.30-18.00 uur 

Verlengde opvang € 9.52 12.30-13.00 of 18.00-18.30 uur 

 
BSO – Buitenschoolse opvang - Kinderopvangtoeslagtarief is € 7.85 

Opvangpakket Bruto SKO  tarief per uur Tijden van de opvang* 

Naschoolse opvang 51 weken, 
korte middag 
lange middag 

€ 8.29   
 

 
12.00-14.30 of 14:30 - 18:00 uur 

12.00 - 18.00 uur 

Naschoolse opvang 40 weken 
korte middag 
lange middag 

€ 8.79  
 

 
12.00-14.30 of 14:30 - 18:00 uur 

12.00 - 18.00 uur 

Voorschoolse opvang € 8.79 7.00-8.30 uur 

Hele dag vakantie opvang 
Halve dag vakantieopvang 

€ 8.29   
 

7.00-18.00 uur 
7.00-12.30 /12.30 - 18.00 uur 

Flexibele opvang in vakanties € 9.28 7.00-12.30 / 12.30-18.00 uur 

Verlengde opvang € 8.79 18.00-18.30 uur 

*De tijden kunnen afwijken, deze zijn afhankelijk van de schooltijden. 
 
PO – Peuteropvang - Kinderopvangtoeslagtarief is € 9.12 

Opvangpakket Bruto SKO tarief per uur Tijden van de opvang 

Een ochtend peuteropvang met 
recht op kinderopvangtoeslag  

€ 9.26 8.15-12.15 uur 

Een ochtend peuteropvang, 
kostwinner 

Afhankelijk van de VNG 
ouderbijdrage tabel 2023 

8.15-12-15 uur 

 
Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Maak een proefberekening via onze website 
https://www.skgo.nl/nettobijdrage om te weten wat u naar verwachting netto gaat betalen per 
maand.  
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Een aantal aandachtspunten en voorwaarden bij de tarievenlijst: 

 
1. SKO hanteert een 51 weken facturatiesysteem, de dagen van Kerst tot en met Oud&Nieuw is 

SKO gesloten. 

2. Alle 40 weken opvang pakketten zijn gebaseerd op de schoolweken, conform het scholenrooster 

van de landelijke regio midden ( met uitzondering van de scholen in Wezep in de herfst- en 

voorjaarsvakantie). 

3. Alle facturaties ( zowel 51 weken als 40 weken ) zijn verdeeld over 12 maanden. 

4. De opvang aan baby’s ( tot 2 jaar) is minimaal twee dagdelen per week. 

5. Flexibele opvang is alleen voor huidige klanten (op de wachtlijst). Het uurtarief wordt hen apart 

toegezonden. Eind 2023 wordt opnieuw beslist of flexibele opvang weer mogelijk is.  

6. BSO opvang tot 17.30 uur geldt alleen voor huidige klanten in hun huidige contract. Voor nieuwe 

contracten geldt het pakket tot 18.00 uur. 

7. Studiedagen van scholen vallen buiten de reguliere opvang en buiten de compensatieregeling. 

Dit valt onder extra opvang. Opvang tijdens studiedagen kan gerealiseerd worden bij minimaal 4 

opvangaanvragen. 

8. Voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang is eten en drinken conform ons Gezonde 

Opvang beleid bij de prijs inbegrepen. Voor de dagopvang en de peuteropvang zijn de luiers bij 

de prijs inbegrepen! 

9. Per automatische incasso zal het bedrag ca. de 25e van de maand voorafgaand aan de 

opvangmaand worden geïncasseerd. 

10. De landelijke vastgestelde Feestdagen (m.u.v. Kerst en 1 januari) vallen onder de 

compensatieregeling. Voor de voorwaarden aan compensatiedagen, verwijzen we u graag naar 

de compensatieregeling. 

Wij verwelkomen graag uw kind in onze organisatie. 
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