Tarievenlijst 2016 BSO De Zaaier te Hattem
Christelijke Kinderopvang Organisatie De Herberg biedt BSO op GBS De Zaaier aan.
U kunt kiezen uit verschillende soorten contracten;
Het 50-wekencontract biedt uw kind een plekje op de BSO op de afgesproken dag voor iedere week
dat de BSO open is. In de vakanties wordt soms samengewerkt met andere locaties van CKO De
Herberg door groepen samen te voegen of er samen op uit te gaan.
Het 40-wekencontract geeft recht op een plekje op de BSO tijdens de lesweken van de school op de
afgesproken dag.
Het 10-wekencontract geeft recht op een plekje in de BSO tijdens de vakantieweken op de dagen dat
we open zijn. In de vakanties wordt soms samengewerkt met andere locaties van CKO De Herberg
door groepen samen te voegen of er samen op uit te gaan.
#De uurprijs hanteren we op €6,75 voor 40 weken en €6,50 voor 50 weken.
De BSO is een aantal dagen per jaar dicht, zie het vakantierooster. Op studiedagen is er de
mogelijkheid om uren extra af te nemen.
De tarieven voor de verschillende contracten staan uitgewerkt onderaan in een tabel, uitgaande van 1
(mid)dag per week. Indien u meerdere (mid)dagen opvang wenst, is dit uiteraard mogelijk.
Vaste Openingstijden schoolweken :
Maandag
Dinsdag
Woensdag
15.00-1830
15.00-1830

Donderdag
15.00-1830

Vrijdag

Vaste Openingstijden Vakantieweken:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
8.30-1830
8.30-1830

Donderdag
8.30-1830

Vrijdag

De vaste openingstijden gelden bij minimaal 5 aanmeldingen.
Indien er naast het contract een extra dag(deel) opvang gewenst is, dan kan dit, mits er een plekje vrij
is. Maximaal 1 week van te voren kunt u de extra dag(deel) aanvragen. De kosten voor een extra
middag zijn 3,5 uur * € 6,75 en voor een hele dag 10 uur * € 6,75.
Indien er buiten de Vaste Openingstijden (extra) opvang gewenst is, (bijvoorbeeld na 18:30u) dan
kan dit, mits er 6 aanmeldingen zijn, tegen een uurtarief van € 7,50 per uur. Als u een keer, door
omstandigheden, iets te laat komt, dan rekenen we u dit niet door.
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Indien er incidenteel geruild wordt van de vaste dag naar een andere opvangdag met gelijke of
minder uren, dan kan dit binnen een maand voor en na de vaste dag, mits er plek is en dit minimaal
1 week van tevoren wordt aangegeven. Indien de vaste dag geruild wordt met een langere dag, dan
worden de extra uren in rekening gebracht.
De uren per maand in het schema zijn het gemiddelde van het aantal uren op jaarbasis gedeeld door
12 maanden. U krijgt dus elke maand dezelfde factuur (buiten de extra dag(delen)). Indien de opvang
binnen 12 maanden wordt gestopt, zal er een na verrekening plaatsvinden op basis van afgenomen
dagdelen.
Op basis van 1
dag(deel)
40 weken =
Uurprijs
Uren per maand
Bedrag per maand
Bedrag per jaar

Naschoolse opvang
ma-di-do- kort
140 uur
€ 6,75
11,67
€ 78,77
€ 945,24

Naschoolse opvang
woe-vrij lange middag
260 uur
€ 6,75
21,67
€ 146,27
€ 1755,27

flex korte middag

Lange middag 40
weken + 10 hele dagen

50 weken =
Uurprijs
Uren per maand
Bedrag per maand
Bedrag per jaar

Korte middag 40
weken + 10 hele
dagen
240 uur
€ 6,50
20
€ 130
€ 1560

flex korte middag 40
weken + 10 hele
dagen
240
€ 6,75
20
€ 135,€ 1620,-

Op basis van 1 dag
10 weken =
Uurprijs
Uren per maand
Bedrag per maand
Bedrag per jaar

360 uur
€ 6,50
30
€ 195
€ 2340

140
€ 6,95
11,67
€ 81,11
€ 973,28

10 hele dagen
van 8:30-18:30
100 uur
€ 6,95
8.33
€ 57,92
€ 695

Annuleringskosten na inschrijving en bevestiging plaatsing
Annulering maximaal 1 maand voor start opvang 50% van 1 maand overeengekomen opvang
Annulering binnen 1 maand voor start opvang
100% van 1 maand overeengekomen opvang
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Vakantierooster en jaarplanning De Zaaier Hattem 2015 - 2016
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen CBSO dicht
Meivakantie
Pinksteren CBSO dicht
Zomervakantie

19 oktober t/m 23 oktober
21 december t/m 1 januari
29 februari t/m 4 maart
vrijdag 25 en maandag 28 maart
25 april t/m 6 mei
maandag 16 mei
18 juli t/m 26 augustus

Studiedagen 2015-2016
Op deze dagen zijn de leerlingen vrij van onderwijs
Bij voldoende aanmeldingen (4) zijn wij dan ook de ochtend/ begin van de middag open.
maandag 22 feb alleen de middag
donderdag 31 maart alleen de middag
dinsdag 17 mei hele dag
dinsdag 7 juni alleen de middag
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