Tarieven en voorwaarden 2022 Vlechttuinen
Openingstijden
Wij zijn alle werkdagen geopend van 07:30 – 18:30 uur.

Aanbod buitenschoolse opvang en peuteropvang.
Buitenschoolse en voorschoolse opvang (de Poesjes)
Bij buitenschoolse opvang kan gekozen worden voor naschoolse opvang, vakantieopvang of een
voordeliger combipakket. Voorschoolse opvang kan alleen als extra product worden gekozen in
combinatie met naschoolse opvang.
Kinderopvang / peuteropvang (de Visjes)
Deze groep vangt kinderen op in de leeftijd van ca. 13 weken tot 4 jaar.
Sommigen kinderen komen de hele dag, wij hebben ook veel kinderen die vanaf ongeveer 2 jaar
ochtenden komen als voorbereiding op de basisschool. Dit is te vergelijken is met de peuterspeelzaal.
Deze mogelijkheid kan verlengd worden naar een hele ochtend of hele dagen.
Gekozen kan worden tussen opvang tijdens alleen schoolweken, of het hele jaar door.
Peuteropvang (de Puppy's) / VVE
Deze groep is alleen in de ochtenden. Uw kind is welkom vanaf een leeftijd van 2,5 jaar. In deze groep
bieden we ook VE, Voorschoolse Educatie. Peuters die extra aandacht kunnen gebruiken bij hun
ontwikkeling zijn hier 4 ochtenden per week welkom en spelen samen met andere peuters. Het
stimuleren van ontwikkeling doen we op speels wijze met behulp van Uk & Puk.

Tarieven
Opvangvorm
Peuteropvang ochtenden, basisschoolweken
Peuteropvang ochtenden, verlengd
basisschoolweken
Peuteropvang hele dagen, heel jaar
Kinderopvang hele dagen, heel jaar
Naschoolse- en vakantieopvang combitarief
Naschoolse opvang, 40 weken ma, di, do
Naschoolse opvang, 40 weken wo, vr
Vakantie-opvang, 11 weken
Voorschoolse opvang (alleen in combinatie met
Naschoolse opvang)

Openingstijd

Uren/dag

Weken Uurprijs

08:30 - 12:30 uur

4

40

€

8,99

07:30 - 13:00 uur

5,5

40

€

8,80

07:30 - 18:30 uur
07:30 - 18:30 uur

11,0
11,0

15:45 - 18:30 uur
12:30 - 18:30 uur
07:30 - 18:30 uur

2,75
6,0
11,0

51
51
51
40
40
11

€
€
€
€
€
€

8,70
8,70
7,87
8,60
8,60
8,50

07:30 - 08:45 uur

1,25

40

€

8,60

Sluitingsdagen 2022
Nieuwjaarsdag
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag en de dag erna
2e Pinksterdag
2e Kerstdag t/m Oudejaarsdag
2 studiedagen*

: 1 januari
: vrijdag 19 april
: maandag 15 april
: vrijdag 27 april
: donderdag-vrijdag 26 en 27 mei
: maandag 6 juni
: maandag 26 december t/m vrijdag 30 december
: nader te bepalen dagen

Op Biddag, woensdag 9 maart en Dankdag, woensdag 2 november sluit de opvang een half uur eerder.
Vakanties 2022 (ter info)
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

: 21 t/m 25 februari
: 27 april t/m 6 mei
: 18 juli t/m 26 augustus
: 17 t/m 21 oktober
: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023

* De studiedagen zijn voor kwaliteits- en identiteitsvorming. Dit zal tijdig met ouders worden afgestemd
en deze worden bij voorkeur gepland op dagen dat er geen opvang is.
Als een studiedag voor u op een opvangdag valt, houdt u de opvanguren tegoed als ruildag.

Toelichting diensten
Eten
Fruit, eten en drinken zijn bij de prijs inbegrepen.
Voor aangepast eten, in geval van voedselallergieën, dient u zelf te zorgen.
Dit heeft te maken met de individuele gewenning die per kind verschilt.
Vervoer
Voor kleinere kinderen wordt vervoer geregeld. Grotere kinderen mogen in overleg met de
ouders/verzorgers, nadat een ‘zelfstandigheidscontract’ is afgesloten, zelf fietsen.
Extra opvang
Extra opvanguren op de extra sluitingsdagen van de basisschool zijn mogelijk.
Een aanvraag voor een extra opvangdag kan via het Ouderportaal ingediend worden. Als uw kind die
dag normaal gesproken al gebruik maakt van BSO dan worden alleen de extra uren berekend.
Ruilen van opvangdagen
Het ruilen van dagen binnen dezelfde week is mogelijk, mits er plek is op de gewenste dag.
In overleg is ruiling tussen weken ook mogelijk, echter niet tussen reguliere weken en
(school)vakantieweken.

Kosten
Peuteropvang op de hele ochtenden (5,5 uur) is qua uurtarief goedkoper dan de traditionele tijden
(4,0 uur). Afhankelijk van uw toeslag kan een hele ochtend netto goedkoper zijn dan de korte ochtend.
Op onze website kunt u met de netto opvangcalculator snel een bruto-netto berekening maken.
Hetzelfde geldt voor buitenschoolse opvang. De jaaropvang van 51 weken is door een lager uurtarief
netto (na aftrek toeslag) nauwelijks duurder dan alleen de opvang tijdens de 40 schoolweken.
Daarvoor geldt dat u wel elk jaar 11 weken recht op hele dagen (11 uur) opvang heeft en met korting of
gratis uw kind kunt laten deelnemen aan activiteiten die in de Vlechttuinen georganiseerd worden.

Voorwaarden
Onze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden kunt u vinden op onze website.
De minimumafname van peuteropvang is 2 dagdelen per week. Dit in verband met gewenning van uw
kind en het ontwikkelingsaanbod wat uw kind ontvangt.
Indien omstandigheden dat vereisen, kunnen groepen samengevoegd worden.
Betaling
De maandfactuur wordt door automatische incasso rond de 25e van de voorafgaande maand
geïncasseerd. In het geval van 3 storneringen in een jaar wordt bij elke volgende stornering € 25,-- aan
administratiekosten in rekening gebracht.

Berekeningsbasis
De weken en uren per opvangvorm staan in de tarieventabel.
Het maandtarief, zonder extra opvanguren, is het jaartarief gedeeld door 12 termijnen.
Zo betaalt u iedere maand hetzelfde bedrag.
Bij tussentijdse beëindiging van de opvang kan een herberekening van het totaalbedrag plaatsvinden.

Toeslag kinderopvang en netto opvangkosten
Op onze website vindt u de tabellen voor toeslag. Als u hiervoor in aanmerking komt geldt er in 2022 een
plafondvergoeding van € 7,31 per uur voor buitenschoolse opvang en 8,50 voor kinderopvang.
Op onze site kunt u met onze netto opvangcalculator een proefberekening maken van uw specifieke
situatie. Hiermee berekent u de bruto- en de netto kosten, na aftrek van de toeslag kinderopvang.
De belastingdienst gaat in de toekenning voor 2022 uit van uw gezinsinkomen in 2022.
Hoe nauwkeuriger u dit in beeld heeft, hoe nauwkeuriger de calculatie van de toeslag zal zijn.

