
Tariefoverzicht 2019 Locatie: KinderHofstee   

Jaarpakket (opvang 52 weken per jaar)     

Dagdeel  Opvangtijden per dag  Uren per dag  Bruto uurtarief  Uren per maand  Bruto maandtarief  

Hele dag  07:00-18:30  11,5  € 8.02 49.8  € 399.39 

Ochtend  07:00-13:00  6  € 8.02 26  € 208.52 

Middag  12:30-18:30  6  € 8.02  26  € 208.52 

  

✓ Ruilen van dagen , recht op inhalen van dagen bij ziekte en vakantie, onbeperkt extra dagen afnemen.  

 

 

Optimaalpakket (opvang 48 weken per jaar)     

Dagdeel  Opvangtijden per dag  Uren per dag  Bruto uurtarief  Uren per maand  Bruto maandtarief  

Hele dag  07:00-18:30  11,5  € 8.12 46  € 373.52 

Ochtend  07:00-13:00  6  € 8.12  24  € 194.88 

Middag  12:30-18:30  6  € 8.12   24  € 194.88  

  

✓ Twee weken worden opgenomen in de zomervakantie basisschool regio Noord, één week in de kerstvakantie en één week is vrij in te 

vullen, ruilen van dagen, recht op inhalen van dagen bij ziekte en vakantie, onbeperkt extra dagen afnemen.  
 

 

Schoolvakantiepakket (opvang 40 weken per jaar)     

Dagdeel  Opvangtijden per dag  Uren per dag  Bruto uurtarief  Uren per maand  Bruto maandtarief  

Hele dag  07:00-18:30  11,5  € 8.22 38.3  € 314.83 

Ochtend  07:00-13:00  6  € 8.22  20  € 164.40 

Middag  12:30-18:30  6  € 8.22  20  € 164.40 

  

✓ Opvang gedurende de schoolweken basisschool regio Noord, ruilen van dagen, recht op inhalen van dagen bij ziekte en vakantie, 

onbeperkt extra dagen afnemen.  

 

 

  
Peuterarrangement  

 Peuterspeelzaal  (opvang 40 weken per jaar)     

Dagen  Van - tot  
Voor 

wie?  

Uren 

per 

week  

Bruto 

uurtarief  

Uren per 

maand  

Bruto 

maandtarief  

1 ochtenden per 

week  08:30-12:00 
Peuters 

vanaf 2 

jaar  
3,5  € 8.02  11.7 € 93.83 

2 ochtenden per 

week  08:30-12:00  
Peuters 

vanaf 2 

jaar  
7 € 8.02  23.3  € 186.90 

1 ochtend en 1 

middag per week  

08:30-12:00 en 

13:00-16:30  

Peuters 

vanaf 2 

jaar  
7 € 8.02  23.3 € 186.90  

Verlenging met  1 

uur  

Variabel 

inzetbaar  

Peuters 

vanaf 2 

jaar  
1  € 8.02  3.3  € 26.50 

  
✓ Peuteropvang wordt aangeboden gedurende de 40 schoolweken van basisschool regio Noord .  
✓ De kosten voor peuteropvang worden verdeeld over 12 maanden.  
✓ Als u beiden werkt komt u in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag.  
✓ Als u (beiden) niet werkt komt u in aanmerking voor een inkomens gerelateerde vergoeding vanuit de gemeente.   
✓ De minimale afname is 2 dagdelen.  
✓ In bijzondere omstandigheden is het ook mogelijk 1 dagdeel per week af te nemen.  
✓ U kunt de opvang met 1 of meerdere uren voor of na de Peuterspeelzaaltijd verlengen of bijvoorbeeld een half uur ervoor en erna. Als u 

de opvang na 12:00 uur verlengt mag uw peuter bij ons mee lunchen.  

  



 

BSO  

 Naschoolse opvang       

Flexibele oplossingen:  

✓ Keuze uit arrangementen met of zonder vakantieopvang (de vakantiedagen zijn verrekend in uw maandtarief zodat u hierover direct 

Kinderopvangtoeslag ontvangt)  

✓ Vakantieopvang voor 4, 8, 10 of 12 weken per jaar (vakantieopvang geeft u recht op opvang vanaf 08:30 uur in vakantieweken naar 

keuze, op de dag(en) dat uw kind in een normale schoolweek naar de opvang zou komen)  

✓ Het vervoer van uw kind van school naar de opvang is in het uurtarief doorberekend.  

 

 

obs De Horst     

Dag  Inclusief aantal 

vakantieweken  

Eindtijd 

opvang  

Bruto 

uurtarief  

Uren per 

maand  

Bruto 

maandtarief  

Ma, di, do  0  17:30 uur  € 7,87  11.7 € 92.08 

Ma, di, do  0  18:30 uur  € 7,87  15 € 118.05 

Ma, di, do  4  17:30 uur  € 7,87  14.7 € 115.70 

Ma, di, do  4  18:30 uur  € 7,87  18.3 € 144.02  

Ma, di, do  8  17:30 uur  € 7,87  17.6 € 138.51 

Ma, di, do  8  18:30 uur  € 7,87  21.7 € 170.78 

Ma, di, do  10  17:30 uur  € 7,87  19.2 € 151.10 

Ma, di, do  10  18:30 uur  € 7,87          23.3 € 183.40 

  

✓ Hierboven ziet u enkele prijsvoorbeelden, neemt u voor een offerte op maat contact met ons op via planning@koomeppel.nl  

✓ Met bovenstaande informatie kunt u op www.toeslagen.nl uitrekenen hoeveel Kinderopvangtoeslag u terug krijgt. Dat is al snel de 

helft van de totale opvangkosten.  

✓ Staat de school van uw kind er niet bij? Neemt u contact met ons op via planning@koomeppel.nl voor de mogelijkheden.  

 

 

Voorschoolse opvang  (opvang 40 weken per jaar) 

     

obs De Horst      

Dagen  Van - tot  Voor wie?  
Uren per 

dag  

Bruto 

uurtarief  

Uren per 

maand  

Bruto 

maandtarief  

Ma t/m vr  07:30 – 08:30  
Alle  

groepen  
1  € 7,87  3.3  € 26  

Ma t/m vr  07:00 – 08:30  
Alle  

groepen  
1.5  € 7,87  5  € 39.35 

  

✓ Voorschoolse opvang wordt aangeboden bij aanmelding van 3 kinderen per school, per dag.  

n.b. 

- Indien u de factuur per post wenst te ontvangen wordt hier €1,50 voor gerekend. 

- Na de 2e betalingsherinnering worden er administratiekosten in rekening gebracht á €10,- 

  

http://www.toeslagen.nl/
http://www.toeslagen.nl/
http://www.toeslagen.nl/
http://www.toeslagen.nl/

