
   

Tarievenoverzicht t.b.v. Buitenschoolse Opvang 2019 

  

 

 
Uurtarief;  € 8,76 
De genoemde bedragen zijn exclusief vervoerskosten á € 5,00 per middag/per maand. Deze kosten kunt u 

niet opgeven voor de kinderopvangtoeslag.   

   

 

De Spiegel   

Dagen    Aantal uren per maand   Tarief per maand    

40 weken         

Korte  vanaf 14.15uur    14.2   € 124,39  

Lange middag vanaf  12.30uur    20   € 175,20 

40 schoolweken incl. vakantie- en 

studiedagen opvang   
      

i.c.m. een korte middag vanaf 14.15uur    25.2   € 220,75 

i.c.m. een lange middag vanaf  12.30uur    31   € 271,56 

   

De Sjaloom    

Dagen    Aantal uren per maand   Tarief per maand    

40 weken         

Korte  vanaf 14.45uur    12.5   € 109,50 

Lange middag vanaf  12.00uur    21.7   € 190,09 

40 schoolweken incl. vakantie- en 

studiedagen opvang   
      

i.c.m. een korte middag vanaf 14.45uur    23.5   € 205,86 

i.c.m. een lange middag vanaf  12.00uur    32.7   € 286,45 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

De Polhaar  

Dagen    Aantal uren per maand   Tarief per maand    

40 weken         

Korte  vanaf 15.15uur    13.3 € 116,80 

Lange middag vanaf  12.30uur    20 € 175,20  

40 schoolweken incl. vakantie- en 

studiedagen opvang   
      

i.c.m. een korte middag vanaf 14.30uur    24.3 € 212,87 

i.c.m. een lange middag vanaf  12.30uur    31 € 271,56 

  

 De Bonte Stegge    

Dagen    Aantal uren per maand   Tarief per maand    

40 weken         

Korte  vanaf 15.15uur    10.8   € 94,61 

Lange middag vanaf  12.00uur    21.7   € 190,01 

40 schoolweken incl. vakantie- en 

studiedagen opvang   
      

i.c.m. een korte middag vanaf 15.15uur    21,8   € 191,84 

i.c.m. een lange middag vanaf  12.00uur    32.8  € 287,33 

 

De Uitleg   

Dagen    Aantal uren per maand   Tarief per maand    

40 weken         

Korte  vanaf 14.30  13.3  € 116,51 

Lange middag vanaf  12.00uur    21.7   € 190,01 

40 schoolweken incl. vakantie- en 

studiedagen opvang   
      

i.c.m. een korte middag vanaf 14.30uur    24.3  € 212,87 

i.c.m. een lange middag vanaf  12.00uur    32.8 € 287,33 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Tarieven Voorschoolse Opvang   

Dagen    Aantal uren per maand   Tarief per maand   

40 weken Voorschoolse Opvang         

VSO 7.30 uur – aanvang school incl. vervoer   4.2  € 35,62  

   

Tarieven warme maaltijd   

Warme maaltijd   Tarief per keer   Tarief per maand   

40 weken   € 3,45  € 11,50  

52 weken   € 3,45  € 14,95  

   
Wij zijn 52 weken per jaar geopend op werkdagen m.u.v. feestdagen en de dag na hemelvaart.  
Voor deze dagen ontvangt u een tegoed die u elders in het jaar mag inwisselen  
 

De tarieven zijn gebasseerd op 40 schoolweken en 12 weken vakantieopvang. Vraag ons gerust naar 
de mogelijkheden voor andere opties (b.v. 6,8 of 10 weken  


