Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
51 weken pakket
Standaard tarieven per dag/dagdeel

Ochtend
Middag
Hele dag

07.00 - 12.30 uur of 07.30 - 13.00 uur € 8,63 per uur
12.30 - 18.00 uur of 13.00 - 18.30 uur € 8,63 per uur
07.00 - 18.00 uur of 07.30 - 18.30 uur € 8,63 per uur

40 weken of 46 weken pakket
Tarieven per dag/dagdeel
52 weken opvang min 12 of 6 weken vakantie (zelf in te delen, bij voorkeur in de schoolvakanties)

Ochtend
Middag
Hele dag

07.00 - 12.30 uur of 07.30 - 13.00 uur € 8,92 per uur
12.30 - 18.00 uur of 13.00 - 18.30 uur € 8,92 per uur
07.00 - 18.00 uur of 07.30 - 18.30 uur € 8,92 per uur

Peuterspeelzaal pakket
Bij het peuterspeelzaal pakket gaan wij ervan uit dat kinderen 40 weken bij ons komen spelen net als op de
basisschool. Mochten er wensen zijn voor langere opvang kan er gekozen worden voor het 51, 46 of 40
weken pakket. Het peuterspeelzaal pakket kan niet gecombineerd worden aan een ander pakket.

Ochtend

08.45 - 12.45 uur of 08.30 - 12.30 uur € 8,50 per uur

Het peuterspeelzaal pakket is ook mogelijk met een VVE indicatie.
Wij bieden VVE aan kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Met een VVE indicatie kunnen kinderen 960 uur
komen spelen tot ze 4 jaar zijn. De kinderen komen 40 weken per jaar, 4 dagdelen per week spelen met
behulp van een subsidie van de gemeente. Ouders kunnen de 12 weken vakantie zelf indelen. Voor en
vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters
met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat
kleuters zonder achterstand naar school kunnen.
Uren op maat
Bij uren op maat betaal je alleen voor de uren die je afneemt. We werken alleen met hele en halve uren. Er
geldt een minimale afname van 3 uur aaneengesloten per week. Je werkt bijvoorbeeld van 10.00 – 16.00 en
je wilt opvang van 09.30 – 16.30, dan is dat geen probleem. Je gaat een contract aan voor die dagen en die
specifieke uren die je afneemt. Ook bij uren op maat kun je kiezen uit 51 weken of 40/46 weken.
51 weken

€ 8,82 per uur

40 weken of 46 weken € 9,14 per uur

Flexibele opvang
Bij flexibele opvang vragen wij ouders om op woensdag voor 12.00 uur de opvang wensen voor de nieuwe
week door te geven. Wanneer de opvang op woensdag doorgegeven wordt kunnen wij een opvangplek
garanderen. Daarna zijn wij afhankelijk van de gemaakte planning. Wij hanteren een minimale afname van
20 uur per maand
Flexibele opvang

€ 9,24 per uur

Noodpakket
Het noodpakket is echt bedoeld voor nood. Ben je heel soms een keer opvang nog dan is dit een ideaal
pakket voor jou.
Kdv

€ 10.20 per uur

Buitenschoolse opvang
51 weken
Standaard tarieven per dag/dagdeel

Voor schools
Na schools

07.00 - 08.30 uur
14.00 - 18.00 uur

€ 7.41 per uur
€ 7.41 per uur

Vakantie opvang
Ochtend
07.00 - 12.30 uur of 07.30 - 13.00 uur € 7.41 per uur
Middag
12.30 - 18.00 uur of 13.00 - 18.30 uur
Hele dag
07.00 - 18.00 uur of 07.30 - 18.30 uur
40 weken of 46 weken
Tarieven per dag/dagdeel
40 week: 52 weken opvang min 12 weken schoolvakantie
46 week: 52 weken opvang min 6 weken vakantie

Voor schools
Na schools

07.00 - 08.30 uur
14.00 - 18.00 uur

€ 7,71 per uur
€ 7.71 per uur

Vakantie opvang
Ochtend
Middag
Hele dag

07.00 - 12.30 uur of 07.30 - 13.00 uur € 7.71 per uur
12.30 - 18.00 uur of 13.00 - 18.30 uur
07.00 - 18.00 uur of 07.30 - 18.30 uur

Uren op maat
Bij uren op maat betaal je alleen voor de uren die je afneemt. We werken alleen met hele en halve uren. Er
geldt een minimale afname van 1 uur aaneengesloten per week. Je werkt bijvoorbeeld van 14.00 - 16.00 en
je wilt opvang van 14.00 – 16.30, dan is dat geen probleem. Je gaat een contract aan voor die dagen en die
specifieke uren die je afneemt. Ook bij uren op maat kun je kiezen uit 52 weken of 40/46 weken.
52 weken

€ 7.66 per uur

40 weken of 46 weken € 7.98 per uur

Flexibele opvang
Bij flexibele opvang vragen wij ouders om op woensdag voor 12.00 uur de opvang wensen voor de nieuwe
week door te geven. Wanneer de opvang op woensdag doorgegeven wordt kunnen wij een opvang plek
garanderen. Daarna zijn wij afhankelijk van de gemaakte planning. Wij hanteren een minimale afname van
10 uur per maand
Flexibele opvang

€ 8,56 per uur

Noodpakket
Het noodpakket is echt bedoeld voor nood. Ben je heel soms een keer opvang nog dan is dit een ideaal
pakket voor jou.
Bso

€ 9.18 per uur

Reiskosten halen en brengen van school
Eext

€ 3,00 per rit

Gasselte

€ 2,00 per rit

