
 

 

 

Tarieven dagopvang en buitenschoolse 
opvang 2019 Gem. Tynaarlo 
 

 

Maximum tarieven toeslagen 2019: 

KDV € 8,02 

BSO € 6,89 

 

Dagopvang 0-4 jaar 

KDV Westerburcht 52 weken 

2019 

uurtarief 

52 weken hele dag: 

07:00 uur  – 18:30 uur (11,5 uur) 

08:00 uur – 18:00 uur (10 uur) 

 

        € 8,02 

€ 8,57 

 

52 weken halve dag:  

7.00 uur – 13.00 uur 

12.30 uur  – 18.30 uur € 8,02 

Flexopvang  (minimaal 1 dagdeel per week of 4 dagdelen 

per maand)  € 8,99 

Extra opvang (per dagdeel) € 8,99 

 

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar 

 

BSO samengevat 2019 

2019 

uurtarief 

BSO 52 weken (tot 18.30 uur, incl. margedagen op eigen 

dag) € 6,89  

BSO 52 weken (tot 16:00 uur, incl. margedagen op eigen 

dag, alleen voor Westerburcht) € 7,44  

BSO 52 weken (tot 17:00 uur, incl. margedagen op eigen 

dag) € 7,44 

BSO 40 weken (tot 18:30 uur, excl. vakantieopvang en 

margedagen) € 7,99 

BSO 12 weken vakantieopvang vaste dagen (07:30 – 18:30 

uur) € 6,89 

VSO vanaf 07:00 uur tot aanvang school € 6,89 

Flexibele opvang  52 weken (minimaal 1 dagdeel per week 

of 4 dagdelen per maand ) € 7,99 

 

Peuteropvang: Het tarief voor de peuteropvang bedraagt € 8,02. 

 

VSO: vanaf 07:00 uur (mits locatie open is) en kan alleen in combinatie met afname van BSO.  

 

Vakantieopvang en schoolvrije dag: 

Opvang in hele dagen (07:30 – 18:30 uur). Bij afname VSO is de vakantieopvang vanaf 07:00 

uur (zonder extra kosten). Dat moet wel van tevoren door de ouder bij de locatie worden 

aangegeven. 

 

Flexibele opvang:  

Opvang in dagdelen (zie voor tijden KDV 52 weken hele of halve dagen). Naschoolse opvang is 

van sluitingstijd school tot 18:30 uur. Vakantieopvang in hele dagen. Plaatsing flexibele 

plaatsen is alleen mogelijk binnen de maximale aantal kindplaatsen en samentelling van de 

groep. Vaste dag gaat vóór flexopvang. Flextarief geldt ook voor “om de week opvang”. 

Flexopvang dient uiterlijk twee weken voor de opvangmaand te worden aangevraagd. 

Margedagen worden bij flexopvang verrekend op basis van de afgenomen dagdelen. 

 

 



 

 

 

Extra opvang: 

Voor het uurtarief van extra dagen geldt het flexibel uurtarief. 

Sluitingsdagen 2019: 

Woensdag 2 oktober (studiedag)                                                                                       

Vrijdag 27 december (dag na Kerst)  

Vervroegde sluiting 2019:                                                                                        

Dinsdag 24 december om 17:00 uur (Kerstavond)  

Feestdagen 2019:                                                                                        

Nieuwjaarsdag    Dinsdag 1 januari                                                                        

Tweede Paasdag   Maandag 22 april                                                            

Hemelvaartsdag   Donderdag 30 mei                                                                      

Tweede Pinksterdag   Maandag 10 juni                                                                   

Kerst     Woensdag 25 december / Donderdag 26 december  

Administratiekosten:                                                                                                                  

Factuur per post (op verzoek van ouders/verzorgenden)   € 2,50 per maand                       

Geen automatische incasso        € 2,50 per maand                                                     

Automatische incasso gestorneerd vanaf de 3e keer binnen 12 maanden  € 10,00 per 

stornering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In geval van onenigheid over het berekenen van het aantal uren geldt dat de maandbedragen 

leidend zijn. Indien de belastingdienst of anderen een ander inzicht over de urenberekening 

hebben, dan worden de uurtarieven aangepast zonder dat de ouders recht hebben op een 

teruggave of recht op schadevergoeding. 


