Tarieven Buitenschoolse Opvang 2022
De Buitenschoolse Opvang (BSO) bestaat uit de Voorschoolse Opvang (VSO) en de Naschoolse
Opvang (NSO). Voor beiden wordt een ander tarief gehanteerd.
De VSO is in Monnickendam geopend van 7.00 uur tot aanvang schooltijd gedurende de reguliere
schoolweken en niet in de vakanties.
Het tarief is dan ook gebaseerd op 40 weken. (In Broek in Waterland is de VSO alleen geopend op
maandag en dinsdag van 7.30 uur tot de aanvang van de schooltijd; bij voldoende aanmeldingen
kunnen wij onze dienstverlening ook aanbieden op andere dagen.)
Het tarief van de Naschoolse Opvang wordt berekend over de openingsuren van een heel
kalenderjaar: 40 reguliere schoolweken en 12 vakantieweken (deze zijn door het rijk vastgesteld). De
feestdagen 2022 zijn in het tarief verwerkt en kunnen niet worden gereclameerd. Ter informatie:
onze stichting is gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar. Dit betekent dat slechts 11 vakantieweken per
jaar in het tarief zijn verwerkt.
In de reguliere weken zijn wij aansluitend open aan de schooltijden en in de vakanties van 7.30 –
18.30 uur. De openingstijden van de studiedagen zijn gebaseerd op de schooltijden, wij zijn dus
geopend vanaf 8.30 uur.
Hieronder een overzicht van het uurtarief, de openingsuren en de kosten per jaar of per maand.
Buitenschoolse Opvang

Uren
Tijden
per jaar
Blauwe Ster
14:15-18:30 uur 305
Gouwzee/Fuut/Binnendijk/Overhaal 14:00-18:30 uur 315
Verwondering
14:45-18:30 uur 285
Verwondering Woensdag
12:15-18:30 uur 385
Havenrakkers
15:00-18:30 uur 275

Uren per
maand
25,42
26,25
23,75
32,08
22,92

AI
Per jaar met
Per maand
Uurtarief korting Per jaar
korting
Per maand met korting
6,71
6,58
2046,55
2005,62
170,55
167,13
6,71
6,58
2113,65
2071,38
176,14
172,61
6,71
6,58
1912,35
1874,10
159,36
156,18
6,71
6,58
2583,35
2531,68
215,28
210,97
6,71
6,58
1845,25
1809,50
153,77
150,79

De Voorschoolse Opvang kost € 7,72 per uur.
Bij de Voorschoolse Opvang kunt u kiezen voor opvang vanaf 7.00 uur of vanaf 7.30 uur.
Wij werken met een BSO tegoed (m.b.v. de Konnect-ouder app). Per kalenderjaar ontvangt u 135 uur
tegoed bij afname van 1 dag BSO per week. Dit tegoed kunt u inzetten voor vakanties, studiedagen
en extra dagen opvang. Eén dag opvang in de vakanties kost u 11 uur tegoed. Een dagdeel kost u 5,5
uur tegoed.
Is uw tegoed niet toereikend maar u heeft toch een keer extra opvang nodig, dan kunt u via de app
deze dag aanvragen. Er wordt dan een extra dag of extra dagdeel in rekening gebracht. Deze extra
kosten kunt u opvoeren bij www.toeslagen.nl

Bovengenoemde kosten zijn de bruto kosten; het maximaal uurtarief dat door de belastingdienst
wordt vergoed is € 7,31. Op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen kunt u in een paar
stappen berekenen hoeveel u vergoed krijgt door de belastingdienst. De tarieven voor de
Buitenschoolse Opvang zijn inclusief de reguliere schoolvakanties. Alleen tussen Kerst en Nieuwjaar
en op de officiële feestdagen is de stichting gesloten.

