Tarieven 2020
BSO

Mogelijkheden
U kunt een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:
1. BSO tijdens de schoolweken (vóór en/of na
schooltijd) met daarbij 12 of meer extra dagen.
2. BSO tijdens de schoolweken (vóór en/of na
schooltijd) met daarbij 6 - 11 extra dagen.
3. BSO tijdens de schoolweken (vóór en/of na
schooltijd) met daarbij 3 – 5 extra dagen.
4. Schoolweken. U maakt alleen gebruik van de BSO
tijdens de schoolweken (vóór en/of na schooltijd).
5. Alleen opvang tijdens schoolvakanties en op
schoolvrije dagen.

Samenwijs Opvang werkt intensief samen met
het onderwijs. Het is voor ons dan ook
vanzelfsprekend dat de openingstijden van de BSO’s
zijn afgestemd op de openingstijden van het
onderwijs.

Tijden

De extra dagen zijn in te zetten tijdens de schoolvakanties, op schoolvrije dagen, maar ook voor een extra
opvangdag tijdens de schoolweken.

U kunt op alle werkdagen terecht vóór schooltijd vanaf 7.30 uur en aansluitend op het einde
van de schooltijd tot 18.30 uur.

Welke keuze u het best kunt maken kan mede bepaald
worden door het bedrag dat u straks netto per maand gaat
betalen. In de vergelijkstabel hieronder ziet u een indicatie
van uw maandelijkse kosten na aftrek van de fiscale vergoeding die bij uw gezamenlijk toetsingsinkomen hoort.

Wij houden als opvangtijd standaard 3 uur (korte
middag) of 6 uur (lange middag) na schooltijd
aan, waarbij verlenging per kwartier tot 18.30 uur
mogelijk is.
Voor schooltijd houden wij standaard 1 uur opvang aan.
U kunt ook gebruik maken van de opvang
tijdens de schoolvakanties en schoolvrije
dagen van de school.

Bereken zelf uw netto kosten met
de rekentool op onze website!

Tarieven 2020 BSO

Aan deze berekeningen kunnen geen rechten ontleend worden

Netto kosten voor
één korte en één
lange middag
BSO per week met
daarbij:

Uurprijs
bruto

Afname van alleen
even of oneven weken
is mogelijk tegen een
toeslag van 5% op het
uurtarief.

Maandbedrag
netto

Maandbedrag
netto

Maandbedrag
netto

Maandbedrag
netto

Maandbedrag
netto

Toetsingsinkomen
per jaar: € 20.000,-

Toetsingsinkomen
per jaar: € 40.000,-

Toetsingsinkomen
per jaar: € 60.000,-

Toetsingsinkomen
per jaar: € 80.000,-

Toetsingsinkomen
per jaar: € 100.000,-

1e kind

2e kind

1e kind

2e kind

1e kind

2e kind

1e kind

2e kind

1e kind

2e kind

12 dagen extra
opvang

€ 7,02

€ 11.51

€ 11,51

€ 35,98

€ 15,54

€ 60,44

€ 18,42

€ 106,21

€ 28,78

€ 145,06

€ 37,42

6 dagen extra
opvang

€ 7,40

€ 23,46

€ 23,46

€ 44,64

€ 26,95

€ 65,82

€ 29,44

€ 105,45

€ 38,41

€ 139,09

€ 45,89

3 dagen extra
opvang

€ 7,51

€ 25,24

€ 25,24

€ 44,79

€ 28,46

€ 64,33

€ 30,76

€ 100,88

€ 39,04

€ 131,92

€ 45,94

Geen extra opvang

€ 7,73

€ 29,72

€ 29,72

€ 47,63

€ 32,67

€ 65,53

€ 34,78

€ 99,01

€ 42,36

€ 127,44

€ 48,68

Uurtarief bij alleen
vakantieopvang

€ 7,73

Flexibele opvang is ook mogelijk mits u werkt met een dienstenrooster (onregelmatig). Voorwaarde daarbij is wel
dat u minimaal 2 uur BSO opvang per dag afneemt. Voor flexibele opvang kunt u een offerte aanvragen.
Let op: Bij elke vorm van opvang ontvangt u 12 maanden per jaar een factuur. Wij verdelen de kosten
over 12 maanden, omdat u uw fiscale tegemoetkoming ook over 12 maanden verspreid ontvangt!

