
 

 
                                   

Contactmogelijkheden 2020 
 

Beste Ouders/Verzorgers,   

Hierbij de nieuwsbrief met de nieuwe contractmogelijkheden voor 2020.                          

Mocht u vragen/opmerkingen hebben neemt u dan contact op met een van onze 

medewerkers of stuur een mail naar bsodemuzikant@hotmail.com 

 

Mocht u een nieuwsbrief gemist hebben? Ze zijn ten alle tijden terug te vinden op de website 

om het één en ander terug te lezen.  

 

Oudercommissie 

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over het 

pedagogisch beleid en kwaliteit. Ook onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, 

de organisatie en de GGD. Er vindt regelmatig overleg plaats. 

 

De oudercommissie leden zijn Marieke Groenendijk (moeder van Daan, Tim en Saar) en Kim 

Wittebol (moeder van Puck en Mila). 

tijsjesmariek@hotmail.com 

kimwittebol@gmail.com  

 

Rijksoverheid 

Nagenoeg gaan alle werkende ouders met kinderen op de kinderopvang, gastouder of 

buitenschoolse opvang er vanaf 1 januari 2020 op vooruit. De maximale vergoeding door de 

overheid betreft het uurtarief voor de buitenschoolse opvang is € 6,89 en wordt € 7,02. De 

maximale vergoeding gaat dus met € 0,13 cent per uur omhoog.   

 

Via onderstaande link kunt u het besluit kinderopvangtoeslag vanuit de rijksoverheid 
downloaden. Hierin staan de indexatie van toets inkomens en de maximaal te vergoeden 
uurtarieven voor BSO, dagopvang en gastouderopvang.  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2019/10/29/kinderopvangtoeslag-2020 

 

Tarieven BSO 2020 (in overleg met oudercommissie-leden besloten)   
M.i.v. 1 januari 2020 zullen we het uurtarief verhogen. Tevens gaan we werken met 
verschillende uurtarieven. Net als voorgaande jaren hebben we o.a. weer gekeken naar de 
kosten van de bedrijfsvoering, denk hierbij aan personeel, ruimte, biologische producten en 
natuurlijke materialen. Met de vergoeding van de overheid is hiermee rekening gehouden. Al 
jaren werken wij met één uur prijs ongeacht hoeveel uur u BSO afneemt. Indien u vanaf 
2020 een combipakket bij ons afneemt (school + vakantieweken) krijgt u korting op de uur 
prijs.   
 
 
 

https://www.boink.info/de-oudercommissie-verantwoordelijkheden-adviseren-communiceren
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De uurtarieven zijn als volgt: 

Aantal weken Uur prijs 

40 schoolweken € 7,85 

49 school + vakantieweken € 7,65 

40 weken voorschoolse opvang (VSO)  € 8,- 

9 weken vakantieopvang € 8,15 incidentele uur prijs 

Incidentele opvang (strippenkaart) € 8,15 

 
Vanzelfsprekend zijn onze tarieven inclusief drinken, fruit en tussendoortjes.  
Op de lange middagen als vakantie en studiedagen ook inclusief lunch. Activiteiten en 
uitstapjes zijn ook inbegrepen in het uurtarief. Voor workshops van externe organisaties 
vragen wij een kleine bijdrage. Tevens bieden wij nog steeds een 3e kind korting aan met 
een uur prijs van € 5,75. 
 

Contract mogelijkheden 2020  

❖ Standaardpakket: 40 schoolweken van 14.00 tot 18.00 uur  

❖ Combi pakket: 40 schoolweken van 14.00 tot 18.00 uur + 9 vakantieweken +  

                                              Studiedagen/middagen van 08.30 tot 18.00 uur  

❖ VSO:   40 schoolweken voorschoolse opvang van 07:00 tot 09:00 uur 

❖ Vakantiepakket: 9 weken vakantieopvang 

❖ Incidentele opvang: strippenkaart  

 

Standaardpakket: 

Opvangsoort Schoolweken Aantal 

dagdelen 

per week 

Totaalaantal 

uren per 

jaar 

Uur prijs Prijs per 

maand 

 

 

BSO 

(schoolweken) 

 

 

40 weken  

 
 

1 dagdeel 

4 uur 

 

160 uur 

 

€ 7,85 

 

€ 104,65 

2 dagdelen 
2x4= 8 uur 

 
320 uur 

 
€ 7,85 

 
€ 209,35 

3 dagdelen 
3x4= 12 uur 

 
480 uur 

 
€ 7,85 

 
€ 314,- 

4 dagdelen 
4x4= 16 uur 

 
640 uur 

 
€ 7,85 

 
€ 418,65 

 

 

Combipakket: 

Opvangsoort 40 

Schoolweken 

9 

Vakantieweken 

Totaalaantal 

uren per jaar 

Uur 

prijs 

Prijs per 

maand 

 

 

BSO 

(school + 
vakantieweken) 
 

1 dagdeel  

(4 uur) 

1 dagdeel  

(9 uur) 

 

241 uur 

 

€ 7,65 

 

€ 153,65 

2 dagdelen 
(2x4= 8 uur) 

2 dagdelen 
(2x9= 18 uur) 

 
482 uur 

 
€ 7,65 

 
€ 307,30 

3 dagdelen 
(3x4= 12 uur) 

3 dagdelen 
3x9= 27 uur 

 
723 uur 

 
€ 7,65 

 
€ 460,90 

4 dagdelen 
(4x4= 16 uur) 

4 dagdelen 
4x9= 36 uur 

 
964 uur 

 
€ 7,65 

 
€ 614,55 

 

 

 



 

VSO (voorschoolse opvang op maandag en dinsdag) 

Opvangsoort Schoolweken Aantal 

ochtenden 

per week 

Totaalaantal 

uren per 

jaar 

Uur prijs Prijs per 

maand 

 

VSO 

(voorschoolse 

opvang) 

 

40 weken  

 
 

1 ochtend 

(2 uur)  

 

80 uur 

 

€ 8,- 

 

€ 53,35 

2 ochtenden 
(2x2= 4 uur) 

 
160 uur 

 
€ 8,-  

 
€ 106,65 

 

Vakantiepakket (los): 

Opvangsoort Vakantieweken Aantal 

dagdelen 

per week 

Totaalaantal 

uren per 

jaar 

Uur 

prijs 

Prijs per 

maand  

 

 

BSO 

(Vakantieopvang) 

 

 

9 weken  

 
 

1 dagdeel  

(9 uur) 

 

81 uur 

 

€ 8,15 

 

€ 55,-  

2 dagdelen 
(2x9=18 uur) 

 
162 uur 

 
€ 8,15 

 
€ 110,- 

3 dagdelen 
(3x9= 27 uur) 

 
243 uur 

 
€ 8,15 

 
€ 165,- 

4 dagdelen 
4x9= 36 uur 

 
324 uur 

 
€ 8,15 

 
€ 220,- 

 

Incidentele opvang: 

Garandeert geen vaste plaats op de groep. De uren zijn ook los inzetbaar voor bijvoorbeeld 

een oudergesprek. De gebruikte uren worden dan van de strippenkaart afgestreept. Uren die 

over zijn blijven staan voor de volgende keer (maximaal 1 jaar). 

 

Strippenkaart  Aantal dagdelen Uur prijs Prijs per 

strippenkaart 

1 x 4 x 1 uur € 8,15 € 32,60 

 

 

Openingsweken 2020 

Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 1 maart 2020 

Meivakantie:  20 april t/m 3 mei 2020 

Pinkstervakantie: 30 mei t/m 7 juni 2020 

Zomervakantie: 20 juli t/m 7 augustus 2020  

Herfstvakantie: 17 oktober t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie:  21 december t/m 27 december 2020 

 

 

Sluitingsweken 2020 

Zomervakantie: 10 augustus t/m 28 augustus 2020 

Kerstvakantie:  28 december 2020 t/m 4 januari 2021 

 

 

  



 

Buitenschoolse opvang tijdens studiedagen/middagen van school 

Komend schooljaar heeft de school weer verschillende schoolvrije dagen. Onderstaande 

data vallen op BSO dagen. 

Als de school dicht is in verband met een studiedag, dan is de BSO de hele dag geopend. 

We noemen dit extra openstelling. Voor een vakantiedag en/of studiedag, rekenen wij altijd 9 

uur (8.30 tot 18.00 uur). Ouders kunnen op deze studiedag hun kinderen naar de BSO 

brengen. Indien een studiedag valt op uw BSO dag, dan krijgt u deze van ons cadeau 

wanneer u gebruik maakt van een combipakket. Wilt u alleen een standaardpakket van 40 

schoolweken? Dan het is ook mogelijk om deze dagen los af te nemen indien er plaats is op 

de groep.  

 

Op studiemiddagen is de BSO open van 12.00 tot 18.00 uur. De opvang is op basis van 6 

uur. De BSO gaat 2 uur eerder open. De extra uren (2 uur) worden apart gefactureerd voor 

de ouder(s) met een standaardpakket. U kunt alvast doorgeven of u gebruik wil maken van 

onderstaande studiedagen/middagen. 

 

Studiedagen/middagen 2020 voor zover bekend 

Studiedag:  23 maart 2019 - maandag  BSO open van 08.30 tot 18.00 uur 

Studiedag:  22 mei 2020-vrijdag   BSO open van 08.30 tot 18.00 uur 

Laatste schooldag 17 juli 2020-vrijdag   BSO open van 08.30 tot 18.00 uur 
                                                                                            (Kleuters vrij)  

1e schooldag:  31 augustus 2020-maandag  BSO open van 08.30 tot 18.00 uur 
                                                                                          (kleuters vrij, klas 1 t/m 6 om 11 uur uit) 

5 december 2020:      BSO open van 12:00 tot 17:00 uur  

 

Annuleren en opzeggen 

Eenmaal ingeschreven kan de opvangplaats tot een maand voor ingangsdatum kosteloos 

worden geannuleerd, daarna geldt een opzegtermijn van een maand voor de 1e of 15e van 

de maand. Als ouders de opvangplaats met dagen willen wijzigen, geldt eveneens een 

opzegtermijn van een maand. De opzegging dient schriftelijk (brief/mail) te gebeuren. 

 

Openingstijden   

Wij zijn maandag t/m vrijdag open van 14.00 tot 18.00 uur. Vakantiestudiedagen van 08.30 

tot 18.00 uur. Studiemiddag is de BSO open van 12.00 tot 18.00 uur. Tevens bieden wij 

tijdens schoolweken op maandag en dinsdag voorschoolse opvang (VSO) van 07:00 tot 

08:30 uur.  

 

Mocht u door file of een andere reden het niet redden om uw kind om 18.00 uur op te halen, 

willen wij u vriendelijk vragen om een tweede of derde persoon in te schakelen die er wel op 

tijd kan zijn. Graag wel telefonisch doorgeven. Alvast bedankt voor uw begrip. 

 

Nationale Feestdagen 

Nationale feestdagen worden doorberekend in het contract. Valt een feestdag op uw BSO 

dag? Dan kan deze binnen één maand (indien er plaats is op de groep) worden ingehaald.  

   

 

 

 



 

Facturering    

De maandelijkse facturen worden in de eerste week van de maand per email verstuurd. 

Een vriendelijk doch dringend verzoek om de maandelijkse factuur binnen de geldende 

termijn te voldoen. Een te late betaling veroorzaakt onnodige problemen bij de 

betalingsverplichtingen van de BSO.  

Hopende op uw begrip. 

Rekening/IBAN-nummer: NL78 TRIO 0198 3952 56 

 

Administratiekosten 

Bij een wijziging in een lopend contract, rekenen wij € 10,00 administratiekosten.  

 

 

Geef voor 8 december per email aan ons door van welk pakket u gebruik zou willen 

maken en om welke dagen het gaat. Dit kunt u laten weten per email naar: 

bsodemuzikant@hotmail.com  

 

Bij geen reactie gaan wij ervanuit dat u akkoord gaat met de nieuwe tarieven/voorwaarden 

en wordt het huidige contract hierop automatisch aangepast.  

 

 

Vriendelijke groet,  

Emma van Winden          

                         

Website: www.bsodemuzikant.nl 

Email: bsodemuzikant@hotmail.com 

Tel.: 06-12461815   
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