Buitenschoolse opvang Merwedeplein
Hobbemastraat 3
3372 XG Hardinxveld – Giessendam
Tel: 0184-635564
IBAN: NL33RABO0194381447

KvK: 61797936
LRKP: 546924669

Prijslijst 2022 BSO Merwedeplein
(voor kinderen van de Regenboog)
Als uurprijs hanteren we € 7,40.
In de tabel hieronder vindt u de prijs per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag
Alleen VSO 7.00 – 8.30 uur (=1,50 uur)
Alleen VSO
1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen
5 dagen
40 schoolweken
€ 37,00
€ 74,00
€ 111,00
€ 148,00
€ 185,00
Alleen NSO op ma, di, do of vr van 14.30 – 18.30 uur (= 4 uur)
Alleen NSO
1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen
40 schoolweken
€ 98,67
€ 197,33
€ 296,00
€ 394,67
Alleen NSO

WOENSDAG

en VRIJDAG
Hele dag
groep 1
7.00-18.30
uur
€ 283,67

NSO

40 schoolweken

12.30-18.30 uur
(gr 1 t/m 8)
€ 148,00

NSO

NSO

12.00-18.30
14.30-18.30 uur
uur Gr 2, 3 en 4 Gr. 5 t/m 8
€ 160,33
€ 98,67

VSO + NSO op ma, di, do of vr (gr.5 t/m 8) (= 5,5 uur)
VSO + NSO
40 schoolweken

1 dag
€ 135,67

2 dagen
€ 271,33

3 dagen
€ 407,00

4 dagen
€ 542,67

woensdag
€ 185,00

Vakantieopvang 7.00-18.30 uur
Vakantie
1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen
5 dagen
opvang
7 weken
€ 49,64
€ 99,28
€ 148,93
€ 198,57
€ 248,21
9 weken
€ 63,83
€ 127,65
€ 191,48
€ 255,30
€ 319,13
Opvang op vrijdag voor groep 1:
Heeft u voor u kind ook opvang nodig op vrijdag als ze de hele dag vrij zijn dan kunt het beste
contact opnemen voor een specifieke offerte.
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Verlengde opvang:
Extra opvang is mogelijk van 18.30-19.00 uur. Dit kunt u aangeven op het inschrijfformulier.
Studieverlof / compensatieverlof van school:
Opvang op dagen dat er op de school studieverlof of compensatieverlof is, is mogelijk. Voor deze
uren gelden de tarieven die bij uw pakket horen. Voor deze dagen geldt dat u dit van tevoren
aangeeft bij de BSO om hier gebruik van te maken en dat dit altijd extra in rekening wordt
gebracht. Afzeggen van deze dag kan tot 14 dagen voor de studie- of compensatie verlofdag.
Flexibele uren opvang:
Het is mogelijk om flexibel uren opvang af te nemen. Plaatsing is afhankelijk van de leidster-kind
ratio op die dag. Het tarief voor flexibele opvang is € 8,70.
Combinatiepakket Schoolweken en vakantiepakket van 7 of 9 weken:
Bij een keuze voor dit pakket heeft uw kind recht op opvang in de schoolweken en in 7 of 9
vakantieweken op de overeengekomen dagen en opvanguren.
De vakantieweken waarin u geen gebruik maakt van de kinderopvang zijn flexibel in te plannen.
 Weken dat u geen opvang nodig heeft in de zomervakantie vernemen wij graag voor 1 april.
 Weken dat u geen opvang nodig heeft tijdens overige schoolvakanties vernemen wij graag
2 weken van te voren.
Dagen die niet verbruikt zijn aan het einde van het jaar kunnen niet meegenomen worden naar het
volgende jaar.
Kinderopvangtoeslag:
In 2022 is het bedrag vanuit de overheid waarover u vergoeding kunt krijgen € 7,31.
In de bijlage is voor uw gemak de kinderopvangtoeslagtabel opgenomen. Daarmee kunt u bekijken
welk percentage u terug kunt krijgen via de kinderopvangtoeslag.
LET OP; Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand.
U kunt zelf ook een berekening maken op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
Heeft u specifieke vragen dan kunt u altijd met ons contact opnemen op telefoonnummer
06-22626406 of per mail via: info@onshink.nl. Ook kunt u bij ons een inschrijfformulier aanvragen.

Ina Mulder

