Tarievenlijst 2019 BSO De Rots, Ede
We bieden de volgende keuzemogelijkheden om een plek te reserveren voor de opvang van
uw kind.
# 40 weken of 50 weken of 10 weken vakantie opvang
# naschoolse en/of voorschoolse opvang
# flexibele opvang
We gaan uit van vaste openingstijden waarbij een plek voor uw kind is gereserveerd en
waarvoor u dus betaalt. Deze gelden bij minimaal 5 aanmeldingen.
De uren per maand 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 verrekening plaatsvinden op basis van
de afgenomen dagdelen passend bij het contract. Extra afgenomen dagdelen worden apart
gefactureerd. Voorschoolse opvang (VSO) kan afgenomen worden zonder naschoolse. Dit
kost €8,74 per uur.
De tarieven voor het 40- en 50-wekencontract staan uitgewerkt in de tabel, uitgaande van
1 (mid)dag per week. Indien u meerdere (mid)dagen opvang wenst, dan kan dit natuurlijk.
De woensdag en vrijdag bieden wij momenteel geen opvang, bij voldoende aanmeldingen
gaan wij open.
Op basis van 1
dag(deel)

VSO 7:30-8:30

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

40 uur
€ 7,54
3.33
€ 25,11
€ 301,32

50 weken =

50 uur 7:30 - 8:30

Uurprijs
Uren per maand
Bedrag per maand
Bedrag per jaar

€ 7,30
4.17
€ 30,44
€ 365,28

Naschoolse opvang
ma-di-do kort
15.00-18.30
140 uur
€ 7,54
11.67
€ 87,99
€ 1055,88

Naschoolse opvang
woe-vrij lange
middag
260 uur
€ 7,54
21.67
€ 163,39
€ 1960,68

240 uur
15.00-18.30 40 wkn
08.30-18.30 10 wkn
€ 7,30
20
€ 146,00
€ 1752,00

360 uur

€ 7,30
30
€ 219,00
€ 2628,00

Het 10-wekencontract geeft recht op een plekje op de BSO, op de afgesproken dag(en),
tijdens de vakantieweken op de dagen dat we open zijn. Per dag betaalt u voor 10 uur
opvang € 76,40. Op jaarbasis betaalt u € 764,00. Per maand komt dit neer op € 63,64 en
per uur op € 7,64.

In de vakantieweken kan het zijn dat uw kind op een andere locatie wordt opgevangen of
dat we, indien er slechts 1 kind zou komen, u een alternatief proberen te bieden in de
vorm van gastouderopvang.
Indien er buiten de Vaste Openingstijden (extra) opvang gewenst is, (bijvoorbeeld na 18:30
uur) dan kan dit, in overleg tegen een uurtarief van € 10,00 per uur. Als u een keer, door
omstandigheden, iets te laat komt, dan rekenen we u dit niet door.
U kunt ook extra dagen afnemen, tegen een uurprijs van € 7,30, mits er plek is. Voor een
korte middag wordt minimaal 3,50 uur gefactureerd, voor een vakantiedag of studiedag 10
uur, (exclusief 1 uur VSO) ook als uw kind minder uren aanwezig is.
U kunt ook uw vaste dag ruilen voor een andere dag, mits er plek is, binnen een jaar na
datum.
Bloktijden
Het blokuren contract  biedt de mogelijkheid om tijdens de schoolweken blokuren af te
nemen van 2 uur. Zo willen we u de mogelijkheid bieden ook de opvang op eigen wijze in
te vullen. Hierbij neemt u dus niet de normale contracturen van 3,5 uur af.
De bloktijden zijn als volgt: 15:00-17:00 en kost € 18,06 per middag.
De uurprijs voor het blokuren contract ligt een stukje hoger, omdat de kosten van de
organisatie over minder uur gedragen dienen te worden.

Voor afname van een Flexplek binnen onze opvang hanteren we de volgende voorwaarden:
● Per maand worden minimaal 4 middagen opvang per kind afgenomen. Deze zijn
flexibel in te zetten.
● Minimaal 1 maand van te voren worden de dagen per e-mail doorgegeven, zodat we
een plekje kunnen garanderen. Eenmaal opgegeven dagen kunnen niet meer geruild
worden
● Indien er meer dan 4 middagen per maand worden afgenomen, dan worden deze
achteraf gefactureerd.
● We bieden maximaal 1 kind per groep (per dag) deze flexplek.
● De uurprijs voor dit product is € 7,92
Studiedagen
Op deze dagen zijn de leerlingen vrij van onderwijs. Bij voldoende aanmeldingen (5) zijn
wij dan ook tussen 8.30 en 15.00 uur open en kan er extra opvang afgenomen worden. Data
studiedagen:
●
●
●
●

12 & 13 februari 2019
3 juni 2019
12 juni 2019 PEON landelijke studiedag
12 en 15 juli overdrachtsdag team

BSO De Rots is gesloten op algemene christelijke feestdagen, Koningsdag en 2 nader te
bepalen studiedagen.
Op 24 december (kerstavond) en 31 december (oudjaarsdag) sluiten wij om 17.00.
Vakantierooster en jaarplanning BSO De Rots 2019

Kerstvakantie (cko dicht 25 en 26 dec en 1

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen CKO dicht
Meivakantie
Hemelvaartsdag CKO dicht
Dag na hemelvaart C
 KO dicht
Pinksteren CKO dicht
Zomervakantie
Herfstvakantie 2019
Studie/teamdag personeel CKO dicht

25 februari t/m 1 maart 2019
19 april t/m 22 april 2019
22 april t/m 3 mei 2019
donderdag 30 mei 2019
vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
22 juli tot 1 september 2019
21 oktober t/m 27 oktober 2019
23 januari 2019 en een nader te bepalen dag

januari)

Bij vragen/opmerkingen kunt u bellen met CKO KleurRijk.
Annuleringskosten na inschrijving en bevestiging plaatsing
Annulering maximaal 1 maand voor start
50% van 1 maand overeengekomen opvang
opvang
Annulering binnen 1 maand voor start
100% van 1 maand overeengekomen
opvang
opvang

