Aanbod en prijzen 2018
Buitenschoolse opvang

Aanbod buitenschoolse opvang 4-13 jaar 40 weken,:
Voor de 40 schoolweken, met uitzondering van de feestdagen en maximaal 3 extra sluitingsdagen per
jaar. Dit kan afgenomen worden per dagdeel met een minimum van 1 dagdeel per week.
Voorschoolse opvang:
7.30 tot 8.30
1 uur
€ 6,95 per uur
Naschoolse opvang, lange middag
14.00-tot 18.30
4,5 uur
€ 6,95 per uur
Naschoolse opvang, korte middag
14.00-tot 17.00
3 uur
€ 7,45 per uur
Extra opvang
zie procedure extra opvang
€ 6,95 per uur
Flexibele opvang lange middag/vso
even-oneven weken
€ 7,45 per uur
Flexibele opvang korte middag
even-oneven weken
€ 7,95 per uur

Aanbod vakantie opvang 4-13 jaar 12 weken
Voor de 12 vakantieweken met uitzondering van de feestdagen. Dit kan afgenomen worden voor hele
dagen of verlengde ochtenden (i.v.m activiteiten geen halve dagopvang mogelijk) en hiervoor is geen
minimum per kalenderjaar.
Hele dag:
7.30-18.30
11 uur
€ 7,45 per uur
Verlengde ochtend:
7.30-14.30
7 uur
€ 7,45 per uur
Extra opvang
zie procedure extra opvang
€ 7,45 per uur
Deze dagen worden 8 tot 6 weken voor een schoolvakantie digitaal vastgelegd m.b.v. het standaardformulier
vakantieopvang BSO. De vakantieopvang wordt voor het hele jaar per maand gemiddeld en gefactureerd. Er
vindt geen restitutie plaats van niet afgenomen dagen.

Aanbod studiedagen onderwijs
We stellen jaarlijks de 12 vakantieweken voor de hele wijk De Groote Wielen vast. Zie voor een overzicht
www.onskindbureau.nl. Voor alle studie- en vrije dagen van het onderwijs buiten deze twaalf vakantieweken
kunnen ouders die naschoolse opvang voor die dag hebben, de ochtend (8.30-14.00) inkopen. Ook ouders die
geen naschoolse opvang hebben op die dag kunnen de ochtend of de hele dag inkopen tegen het normale tarief
van € 7,45 per uur. Een overzicht van de studiedagen van uw kindcentrum vindt u op de website van het
kindcentrum en kunt u aanvragen bij de administratie van Ons Kindbureau. Op sommige dagen sluit de school al
om 12.00 uur, bijvoorbeeld de laatste dag voor een vakantie. Op deze dagen kan uw kind zonder bijbetaling al om
12.00 uur naar de naschoolse opvang komen, mits het die dag opvang heeft ingekocht.

Afwijkingen in openingstijden
Vrijdag na Hemelvaart is alle opvang gesloten
Alle kindcentra hebben maximaal 2 studiedagen per jaar voor het gehele kindcentrum waarop alle opvang
gesloten is. De data van deze studiedagen worden per schooljaar doorgegeven in de jaarkalender/nieuwsbrief
van de kindcentra.
Als kerstavond, 24 december, en oudejaarsdag, 31 december, op een werkdag vallen sluiten al onze kindcentra
om 17.00 uur.

