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Tarieven 2022
BSO Prokino Kindercentrum Villa Vrolijk,
locatie Villa Vrolijk Nijkerk
Contractvormen
De BSO is 52 weken per jaar geopend en alleen op officiële feestdagen gesloten. Jouw kind kan op
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag bij ons terecht, op de volgende tijden:

Tijdens schoolweken:
Tijdens schoolvakanties:

Afhankelijk van de schooltijden van je kind
07.30 tot 18.30 uur

Je kunt voor de opvang van jouw kind(eren) een keuze maken uit de volgende type contracten:
52 weken contract:

40 weken naschoolse opvang en 12 dagen vakantie opvang per kalenderjaar.
In het contract zijn vakantiedagen opgenomen. Wanneer je bijvoorbeeld 2 dagen
per week naschoolse opvang afneemt, heb je per kalenderjaar recht op 24
vakantiedagen. Een vakantiedag is per halve en per hele dag in te zetten.
Vakantiedagen zijn vrij in te delen over het kalenderjaar heen.

46 weken contract:

40 weken naschoolse opvang en 6 dagen vakantie opvang per kalenderjaar.
In het contract zijn vakantiedagen opgenomen. Wanneer je bijvoorbeeld 2 dagen
per week naschoolse opvang afneemt, heb je per kalenderjaar recht op 12
vakantiedagen. Een vakantiedag is per halve en per hele dag in te zetten.
Vakantiedagen zijn vrij in te delen over het kalenderjaar heen.

40 weken contract:

40 weken naschoolse opvang of voorschoolse opvang
LET OP: in dit contract zijn geen vakantiedagen inbegrepen.

Ook flexibele contracten zijn mogelijk bij de BSO. Neem hiervoor contact op met
villavrolijk@prokino.nl

Kosten naschoolse opvang
In onderstaande tabel vind je een aantal voorbeeldberekeningen bij de verschillende contractvormen. Neem
je meer dan 1 dagdeel per week opvang op de BSO af? Dan vermenigvuldig je de prijs per maand
gemakkelijk met het aantal dagen dat je opvang wilt afnemen.

Uren per maand per dagdeel

Uurtarief

Afhankelijk van schooltijden

€ 8,20

Variant A – 52 weken
Dagdeel naschoolse
opvang
Variant B – 46 weken

Prijs per maand per dagdeel
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Dagdeel naschoolse
opvang

Afhankelijk van schooltijden

€ 8,35

Afhankelijk van schooltijden

€ 9,39

Variant C – 40 weken
Dagdeel naschoolse
opvang

Kosten voorschoolse opvang
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag is de BSO ook geopend voor voorschoolse
opvang.
Uren per maand per dagdeel

Uurtarief

Prijs per maand per dagdeel

Variant A – 40 weken
Dagdeel voorschoolse
opvang
Tijdens schoolweken:

€ 9,39
vanaf 07.00 / 7.30 uur tot 09.00 uur

Kinderopvangtoeslag
De kosten voor de BSO betaal je gelukkig niet helemaal zelf. Een deel van de kosten krijg je terug vanuit de
kinderopvangtoeslag. Hoeveel toeslag je krijgt hangt af van jouw inkomen, het aantal uur dat je werkt en
voor hoeveel kinderen je opvang krijgt. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van kinderopvangtoeslag
op www.toeslagen.nl.

Ruildagen
Is jouw kind een dag afwezig? Geef dit dan voor 9.00 uur ’s morgens door onze handige Konnect ouderapp.
Je kan deze dag dan ruilen tegen een andere dag, op basis van beschikbaarheid en met een maximum van
10 keer per kalenderjaar. Ook extra opvang vraag je via de app aan. Wanneer je een contract bij ons bent
aangegaan, ontvang je van ons de inloggegevens voor de app.

