
Tarievenlijst SPORT BSO HI3 2018 
OBS De Klokkebei 

 
Voorschoolse opvang Schoolpakket (vanaf 7.30 uur): 

40 weken school (incl. ophaaltarief): € 7,70 per uur. 

Dagdelen per week Uren per maand Tarief per maand 

(Euro) 

Uren per jaar Tarief per jaar 

(Euro) 

1 (ma-di-wo-do-vr) 4,17 32,11 50,04 385,31 

2 (ma-di-wo-do-vr) 8,33 64,14 100,08 770,62 

3 (ma-di-wo-do-vr) 12,5 96,25 150,12 1.155,92 

4 (ma-di-wo-do-vr) 16,67 128,36 200,16 1.541,23 

5 (ma-di-wo-do-vr) 20,84 160,47 250,20 1.926,54 

 

Naschoolse opvang Schoolpakket (14.30 uur tot 18.30 uur, wo 12.30 uur tot 18.30 uur): 

40 weken school (incl. ophaaltarief): € 7,70 per uur.  

Dagdelen per week Uren per maand Tarief per maand 

(Euro) 

Uren per jaar Tarief per jaar 

(Euro) 

1 (ma-di-do-vr) 13,33 102,64 160 1.232,00 

2 (ma-di-do-vr) 26,66 205,28 320 2.464,00 

3 (ma-di-do-vr) 40 308,00 480 3.696,00 

4 (ma-di-do-vr) 53,32 410,56 640 4.928,00 

wo inclusief lunch 20 154,00 240 1.848,00 

 

Vakantiepakket: 

12 weken vakantieopvang: € 7,55 per uur. 

Dagdelen per week Uren per maand Tarief per maand 

(Euro) 

Uren per jaar Tarief per jaar 

(Euro) 

1 (ma-di-wo-do-vr) 11 83,05 132 996,60 

2 (ma-di-wo-do-vr) 22 166,10 264 1.993,20 

3 (ma-di-wo-do-vr) 33 249,15 396 2.989,80 

4 (ma-di-wo-do-vr) 44 332,20 528 3.986,40 

5 (ma-di-wo-do-vr) 55 415,25 660 4.983,00 

 

Flexibele BSO 

Wij bieden ook de mogelijkheid om flexibele opvang af te nemen (flexibel aantal uren per maand).  Het uurtarief voor 

deze flexibele opvang bedraagt € 8,00 per uur (voor de Klokkebei € 32,00 per middag). 

 

Het is mogelijk om ADV dagen of andere schoolvrije dagen gebruik te maken van de BSO. Wij brengen voor een hele 

dag € 88,00 in rekening (flexibel uurtarief). 

 

Openingstijden en verlengde opvang 

Onze openingstijden zijn van 7.30 uur tot 18.30 uur. Verlengde opvang is mogelijk van 7.00 uur tot 7.30 uur en van 

18.30 uur tot 19.00 uur. Dit kan vast (op contract) worden afgenomen tegen een tarief van € 4,00 per half uur of 

flexibel d.m.v. een strippenkaart voor € 4,25 per half uur. 

 

Dagverse warme maaltijd  

Onze tarifering is exclusief dagverse warme maaltijd ‘s-avonds. Indien u van deze service gebruik wenst te maken, 

berekenen wij € 4,00 per keer. 

 

Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per kind.  
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