Aanbod en tarieven 2019

Buitenschoolse opvang De Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren

Openingstijden
De BSO De Bincken is vijf dagen per week open.
In schoolweken is de BSO open vanaf 14:30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Op woensdag en vrijdag, voor de onderbouw, is de BSO open vanaf 12:30 uur. De
BSO sluit elke dag om 18:30 uur.
In de vakantieweken is de BSO open tussen 8:00 uur en 18:30 uur. Gedurende het jaar is de
BSO 50 weken open. In de week tussen de Kerst en 2 januari is de BSO dicht, evenals op
vijf nader te bepalen sluitingsdagen.

Tarieven
Alles in één pakket: schoolweken inclusief vakantie

prijs p/u €7,20

Het aantal uur wordt berekend over 40 schoolweken en 10 vakantieweken. Twee
vakantieweken waarop u geen gebruik van BSO maakt kunnen worden opgeslagen in uw
vakantietegoed. Deze dagen mag u op een later tijdstip opnemen. De meeruren voor de
studiedagen van school worden niet berekend. Wij factureren in 12 maanden, één vast
bedrag per maand.

Maandag t/m
vrijdag
14:30-18:30
Woensdag/vrijdag
12:30-18:30

Uren per dag
schoolweken
4

Uren per dag
vakantieweken
10,5

6

10,5
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Uren per Bedrag per
maand
maand
22,1
€159,12

28,8

€207,36

Bedrag per
jaar
€1909,44

€2488,32

Schoolweken pakket: schoolweken exclusief vakantie

prijs p/u €8,75

Het aantal uur wordt berekend over 40 schoolweken, inclusief studiedagen en
studiemiddagen Wij factureren een vast bedrag gedurende 10 maanden (september t/m
juni).

Maandag t/m vrijdag
14:30-18:30
Woensdag/vrijdag
12:30-18:30

Uren per dag
schoolweken

Uren per
maand

Bedrag per
maand

4,2

16,8

€147,00

€1470,00

6,2

24,8

€217,00

€2170,00

Vakantiepakket: alleen vakantieweken

Bedrag per jaar

prijs p/u €7,65

Het aantal uur wordt berekend over 10 vakantieweken, (exclusief studiedagen van
school). Wij factureren een vast bedrag gedurende 4 maanden (januari, mei, juli en
augustus).

Maandag t/m vrijdag
14:30-18:30

Uren per dag
vakantieweke
n

Uren per
maand

Bedrag per maand

Bedrag per jaar

10,5

26,3

€201,20

€804,80

Knipkaart: incidentele opvang

prijs p/u €8,20

Het aantal uur op de schooldagen wordt per blok/rit van 4 uur berekend. Een hele
knipkaart bestaat uit 5 ritten van in totaal 20 uur. Het aantal uur op de schoolvrije dagen
wordt per blok van 5,25 uur berekend met in totaal 26,25 uur op een hele knipkaart.
Kinderen met een knipkaart kunnen alleen opgevangen worden als de groepsgrootte het
toelaat.
De kosten:

knipkaart schooldagen: €164,00
knipkaart schoolvrije dagen: €215,25
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