TARIEVEN

SKR 2022 | Kinderdagverblijf Plons (0-4 jr)

Hele dag opvang
(08.00 - 18.00 uur)

Uurtarief

Maandag t/m vrijdag, wekelijks op vaste dag(en)
Hele dag opvang is 10 uur à € 92,20 per dag (bij 52 weken)

(2 - 4 jaar)

Uurtarief

Maandag t/m vrijdag

52 weken
46 weken (excl. 6 zomer schoolvakantieweken)
40 weken (excl. 12 schoolvakantieweken)

€ 9,22
€ 10,50
€ 10,50

Extra hele dag / (repeterend) rooster in combi met vaste dag: op aanvraag

€ 10,50

40 weken van 08.30 – 12.30 uur
40 weken van 8.00- 13.00 uur*
52 weken van 8.00-13.00 uur*
*

€
€
€

9,69
9,69
9,69

alleen mogelijk op IJsbeertje

Vervroegde of verlengde opvang
Maandag t/m vrijdag van 07.30 - 08.00 uur of van 18.00 – 18.30 uur

Halve dag opvang

(8.00 - 13.00 of 13.00 - 18.00 uur)
Maandag t/m vrijdag, alleen in combinatie met hele dag
52 weken
Extra halve dag opvang / 40 of 46 weken: op aanvraag

Peuteropvang

€ 9,69
€ 10,50

52 weken vaste dag(en)
Incidenteel / extra / volgens repeterend rooster, 40 of 46 weken

€ 5,04
€ 5,24

Overig

Tarief

Inzetten tegoed ontstaan door feestdagen en vakantie op contractdag*
Inschrijven
*

Gratis
Gratis

binnen de spelregels

Bij een combinatie van opvangmogelijkheden wordt een gemiddeld uurtarief berekend | Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag dan ontvangt u een deel van de kosten terug via de Belastingdienst. Voor peuteropvang geldt
dat er voor bepaalde gevallen een gemeentelijke subsidieregeling beschikbaar is, waardoor u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage betaalt als u hiervoor in aanmerking komt | Wij werken op basis van automatische incasso en versturen de
facturen per mail | 40 en 46 weken opvang wordt (net als de 52 weken opvang) in 12 maanden gefactureerd

TARIEVEN

SKR 2022 | Buitenschoolse opvang (4–13 jr)

Buitenschoolse opvang

Uurtarief

Maandag t/m vrijdag, wekelijks op vaste dag(en), opvang tot 18.30 uur,
inclusief vervoer. Facturering gaat uit van de eindtijd van de school die
uw kind bezoekt
52 weken
46 weken (excl. 6 zomer schoolvakantieweken)
40 weken (excl. 12 schoolvakantieweken)

€ 8,30
€ 8,59
€ 8,59

€ 9,54

Extra opvang / volgens repeterend rooster
tijdens schoolweken
In combinatie met buitenschoolse opvang voor 52, 46 of 40 weken.
Vanaf eindtijd betreffende school tot 18.30 uur, van 07.30 – 13.00 uur,
van 13.00 – 18.30 uur of van 07.30 – 18.30 uur

€ 9,54

Voorschoolse opvang
Maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur tot aanvang betreffende school,
alleen in combinatie met BSO
Volgens 40 weken rooster
Incidentele / volgens repeterend rooster / extra VSO op aanvraag

Uurtarief

Per schoolvakantie aan te vragen op maandag t/m vrijdag van
07.30 – 18.30 uur, van 07.30 – 13.00 uur of van 13.00 – 18.30 uur

Studiedagen
Op aanvraag (mogelijk op basis van budget-uren volgens voorwaarden
in de spelregels)

Vakantieopvang

€ 9,54
€ 9,54

€ 9,54

Incidentele opvang
Op aanvraag

€ 9,54

Overig

Tarief

Inzetten tegoed ontstaan door feestdagen en vakantie op contractdag*
Inschrijven
*

Gratis
Gratis

binnen de spelregels

Bovenstaande tarieven gelden voor alle BSO-locaties (Sport en spel BSO Pikandio, Djump, Splesh, Piccolo en Pikobello) | Bij een combinatie van opvangmogelijkheden wordt een gemiddeld uurtarief berekend |

Het buitenschoolse

opvangtarief sluit aan bij de schooltijden van de verschillende scholen in Rhenen | Voorschoolse opvang vindt plaats op de hoofdlocatie aan de Acacialaan. Kinderen worden van daaruit naar de betreffende school gebracht | BSO 52 weken
is inclusief vakantieopvang van 07.30 tot 18.30 uur op de contractdag(en) gedurende de 12 weken schoolvakantie. Bij BSO 46 weken geldt hetzelfde met uitzondering van de 6 zomer schoolvakantieweken | Wij werken op basis van
automatische incasso en versturen de facturen per mail | 40 en 46 weken opvang wordt (net als de 52 weken opvang) in 12 maanden gefactureerd

