Info en tarieven voor Buitenschoolse Opvang bij Betsie Boe
Openingstijden
De BuitenSchoolse Opvang van Betsie Boe is 5 dagen per week geopend.
Op maandag, dinsdag en donderdag: van 14.45u tot 18.15u
Op woensdag en vrijdag:
van 12.30u tot 18.15u
Wij halen de kinderen op van school en u kunt uw kind ophalen van 16.30u tot 18.15u
Op studiedagen en tijdens schoolvakanties zijn wij open van 8.15u tot 18.15u.
U kunt uw kind dan brengen van 08:15u tot 9:00u, ophalen kan van 16:30u tot 18:15u.
Op nationale feestdagen en tussen kerst en oud & nieuw zijn wij gesloten.

Tarieven
Het uurtarief voor de BuitenSchoolse Opvang van Betsie Boe is voor 2020 vastgesteld op €8,52 per uur. De
kosten voor 1 dag opvang bedragen €8,52 x het aantal uren dat de BSO is geopend op de opvangdag van
uw kind (ma, di, do: 3,5 uur / wo, vr: 5,75 uur).
U neemt bij Betsie Boe alleen (standaard) de 40 schoolweken af. De kosten worden omgerekend in een
maandtarief die in 12 gelijke delen, maandelijks aan u worden gefactureerd.
Uiteraard kunt u tijdens vakanties en studiedagen ook gebruik maken van de BSO. Het uurtarief voor deze
dagen is gelijk aan het tarief tijdens schoolweken (€8,52 per uur). U betaalt alleen de dagen die uw kind
tijdens de vakantie of op een studiedag naar Betsie Boe komt. Voor een vakantie- en studiedag worden de
extra uren die u afneemt in rekening gebracht. De kosten voor opvang tijdens vakanties en studiedagen
worden achteraf aan u gefactureerd.
De kosten worden gedeeltelijk vergoed. Dit is afhankelijk van uw gezamenlijke inkomen en het aantal
kinderen dat naar een kinderopvang / BSO gaat. Voor meer informatie of het aanvragen van
kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl.
Vanwege het maken van de roosters en inzet van personeel, vragen wij u de opvang tijdens schoolvakanties
en studiedagen tijdig aan ons kenbaar te maken. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
•

Opvang tijdens vakantie- of studiedagen in de maanden: APRIL, MEI, JUNI,
dienen vóór 1 januari via de ouderlogin te zijn doorgegeven.
Uiterlijk 15 januari hoort u van ons of de aangevraagde opvangdag gerealiseerd kan worden;

•

Opvang tijdens vakantie- of studiedagen in de maanden: JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER,
dienen vóór 1 april via de ouderlogin te zijn doorgegeven.
Uiterlijk 15 april hoort u van ons of de aangevraagde opvangdag gerealiseerd kan worden;

•

Opvang tijdens vakantie- of studiedagen in de maanden: OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER,
dienen vóór 1 juli via de ouderlogin te zijn doorgegeven.
Uiterlijk 15 juli hoort u van ons of de aangevraagde opvangdag gerealiseerd kan worden;

•

Opvang tijdens vakantie- of studiedagen in de maanden: JANUARI, FEBRUARI, MAART,
dienen vóór 1 oktober via de ouderlogin te zijn doorgegeven.
Uiterlijk 15 oktober hoort u van ons of de aangevraagde opvangdag gerealiseerd kan worden;

•

•
•

Opvang tijdens vakantie- of studiedagen is alleen mogelijk bij aanmeldingen van 2 of meer kinderen tot
een maximum van 20 kinderen. Wanneer er ‘te weinig’ of ‘te veel’ kinderen zijn aangemeld voor een
bepaalde studie- of vakantiedag, bestaat de kans dat de opvang niet mogelijk is. Uiteraard zullen wij u
hierover tijdig informeren en bekijken wat de mogelijkheden zijn op een andere dag.
Tijdens vakanties kunt u ook gebruik maken van opvang op andere dagen, dan de dagen die u op
contract heeft. Bij ‘te veel’ aanmeldingen gaat de opvang van kinderen met een contract-dag voor.
Wanneer uw kind niet komt op een opvangdag tijdens vakantie of studiedag die u heeft aangevraagd en
is bevestigd, zal deze wel aan u worden gefactureerd.

Voeding, zoals: fruit, drinken, gezonde tussendoortjes, een broodmaaltijd tussen de middag op vakantie- en
studiedagen, is bij de prijs inbegrepen. Eventuele speciale voedingsmiddelen vanwege een allergie dient u
zelf mee te brengen.
Bij ziekte of afwezigheid van uw kind heeft u geen recht op terugbetaling.
Vanwege onze kleinschaligheid zullen wij alleen kinderen van basisschool de Wilderen in Waalre(dorp)
ophalen. Indien uw kind naar een andere basisschool gaat en u wilt tóch gebruik maken van onze
buitenschoolse opvang, is dit alleen mogelijk als u zelf vervoer van school naar Betsie Boe regelt.

