VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2020
DAGOPVANG

PEUTEROPVANG

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Jaarcontract van 52 of 53 weken.

Jaarcontract van 40/41 schoolweken.

Minimumafname van:

Minimumafname van 2 dagdelen van 4 uur.

Jaarcontract van 52/53 weken, waarvan 40/41 weken
schoolweken en 12 vakantieweken.

•
•

10 uur op hele dagen
6 uur op halve dagen (!)

(!) Halve dagen opvang is alleen mogelijk naast
minimaal 2 hele dagen (20 uur) opvang per week.
Gerekend wordt met halve uren.
Standaardcontract is van 08.00-18.00 uur,
uitzondering:
➢
➢
➢

is opvang nodig voor 8 uur, dan wordt vanaf
de begintijd gerekend tot 17.30 uur;
is opvang nodig na 18.00 uur, dan wordt
vanaf 08.00 uur tot de eindtijd gerekend
halve dagen zijn van 07.00-13.00 uur of
13.00-19.00 uur.

Brengen tot 09.00 uur, halen in principe vanaf 17.00
uur. Afwijkende tijden in overleg.
Inclusief peuteropvang tot maximaal 2 dagdelen per
week, bij hele dagen opvang.
Uurtarief € 8,17
Maatwerk is mogelijk.
Flexibele opvang is mogelijk.

Standaardcontract is van 08.30-12.30 uur.
VVE-afname van 4 dagdelen, waarvan 2 dagdelen
kosteloos, alleen met indicatie.
Brengen tussen 08.30-09.00 uur, halen tussen 12.0012.30 uur.
Uurtarief € 8,17
Bij geen werk en/of bezig met opleiding is opvang met
gemeentetoeslag ook mogelijk.

Minimumafname van:
•
•
•

4 uur op lange schooldagen
6 uur op korte schooldagen
10 uur op vakantiedagen

Gerekend wordt met halve uren.
Standaardcontract is van:
•
•
•

14.00-18.00 uur op lange schooldagen
12.00-18.00 uur op korte schooldagen
08.00-18.00 uur op vakantiedagen,
uitzondering:
➢ is opvang nodig na 18.00 uur, dan
wordt vanaf 14.00 uur op lange
schooldagen en vanaf 12.00 uur op
korte schooldagen, tot de eindtijd
gerekend.

Voorschoolse opvang is alleen mogelijk in combinatie
met naschoolse opvang, de minimum afname is dan 6
uur op lange schooldagen en 8 uur op korte
schooldagen.
Brengen tot 08.00 uur tijdens schoolweken, tot 09.00
uur tijdens vakantieweken, halen in principe vanaf
17.30 uur. Afwijkende tijden in overleg.
Uurtarief € 7,12
Maatwerk is mogelijk.
Flexibele opvang is mogelijk.

VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2020
Wat wordt er voor deze uurprijs allemaal geboden?

Opvang op één locatie

Vaste medewerkers

Broertjes en zusjes bij elkaar

Samenwerking met andere organisaties en partijen, zoals het Dr. Wumkeshus

Eigen medewerkers halen en brengen kinderen naar school, bij afname van minimaal
3 dagdelen BSO regelen zij ook sport en andere naschoolse activiteiten voor 1 dagdeel

Jaarfeesten

Luiers, luierdoekjes, verzorgingsproducten
Tandenborstel en tandpasta
Ruilen van opvangdagen
Indien mogelijk extra pm-ers op de groep in afwijking van de BKR

Verjaardagsfeest met cadeau
Korte lijnen met CB, JGZ, gebiedsteam, logopedie, fysiotherapie e.d.
Zorgoverleg, 2 keer per jaar
Kindbespreking en pedagogisch overleg pm-ers, 2 tot 4 keer per jaar
Sinterklaascadeau ouders en kinderen

Daar waar mogelijk biologische eten en drinken (ontbijt, lunch, avondeten,
tussendoortjes)

Kerstgeschenk ouders

Als mogelijk flesvoeding, fruit- en groentehapjes

Activiteiten in schoolvakanties, afgewisseld per leeftijdsgroep

Luizenzak

Maatwerk opvangcontract

Kindschrift en kindmap

Vaste en flexibele opvang zelfde uurprijs

Kinderen van de NSO kunnen afspreken met vriendjes, alleen in overleg

Administratiekosten voor:

Verspreide investering in opleiding, scholing, bijscholing, verdieping, verrijking en
persoonlijke ontwikkeling medewerkers
Duurzaam en maatschappelijk ondernemen

•
•
•
•

Factuur per post ad € 2,50 per maand
Geen automatische incasso/ zelf overmaken ad € 2,50 per maand
Afwijkende incassodatum ad € 2,50 per maand
Stornering incasso, vanaf de 3e keer binnen 12 maanden, ad € 10,00

Peuter- en kleutergymnastiek

Opvang voor 07.00 uur is 150% van de uurprijs

Kleine uitstapjes naar bibliotheek, museum, bos e.d.

Opvang mogelijk vanaf 06.30 uur tot 19.00 uur

Ondersteuning en begeleiding voor ouder en kind, op aanvraag en de 1 e keer kosteloos
Ontwikkelingsobservatie en rapportage om de 18 maanden
Huisbezoek 1x per twee jaar
Kleine groepen

