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Voorschoolse opvang 

 

 

 

 

        

 

Flexibele opvang 

 
Uurprijs:  
 

Minimale afname 3 uur. Aanvragen via onze app, 

toewijzing vindt plaats indien er op de desbetreffende 

dag en groep voldoende plaats is. 

 

 
€ 14,24 

 

 

  

Dagen Uren/mnd Maandprijs Uurprijs 

1 wo/vr   33,19 €    263,53 € 7,94 

2 wo/vr   66,38 €    527,06 € 7,94 

1 ma/di/do   25,15 €    263,53 € 10,47 

2 ma/di/do   50,30 €    527,06 € 10,47 

3 ma/di/do   75,45 €    790,59 € 10,47 

1 ma/di/do + 1 wo/vr   58,34 €    527,06 € 9,04 

2 ma/di/do + 1 wo/vr   83,49 €    790,59 € 9,46 

3 ma/di/do + 1 wo/vr 108,64 € 1.054,12 € 9,71 

1 ma/di/do + 2 wo/vr   91,53 €    790,59 € 8,63 

2 ma/di/do + 2 wo/vr 116,68 € 1.054,12 € 9,04 

3 ma/di/do + 2 wo/vr 141,83 € 1.317,65 € 9,29 

Ochtenden Uren/mnd Maandprijs Uurprijs 

1   4,27 €   56,89 € 13,32 

2   8,54 € 113,78 € 13,32 

3 12,81 € 170,67 € 13,32 

4 17,08 € 227,56 € 13,32 

5 21,35 € 284,45 € 13,32 

TARIEVEN 2023 

 

 

Kinderopvangtoeslag 

Als werkende/studerende ouder maakt u – afhankelijk 

van uw inkomen en gezinssamenstelling – aanspraak op 

kinderopvangtoeslag als tegemoetkoming in de kosten 

voor kinderopvang. De overheid betaalt 

kinderopvangtoeslag tot een maximum uurtarief, dit is 

in 2023 vastgesteld op € 7,72. Op onze website kunt u 

berekenen hoe hoog uw netto kosten zijn.  

 

Prijsberekening 

Koningskinderen is gesloten op feestdagen, de dagen 

tussen Kerst en Nieuwjaar en één studiedag per jaar, 

hiermee is rekening gehouden bij de berekening van 

onze tarieven. Let er bij de aangifte op dat u voor de 

BSO het gemiddelde uurtarief doorgeeft. De 

maandprijzen zijn voor alle dagen en scholen 

gelijkgesteld, waardoor woensdagen en vrijdagen voor 

de BSO per uur goedkoper zijn. Buiten de reguliere 

schoolvakanties en vrije dagen / studiedagen om begint 

de buitenschoolse opvang direct nadat de school is 

uitgegaan (exacte tijd is wisselend per school). Voor 

meer informatie over de prijsberekening, zie het kader 

rechts.  

 

Onze BSO tarieven zijn inclusief:  

 Plaatsing in een horizontale leeftijdsgroep  

 Alle voedings- en verzorgingsproducten (waar 

mogelijk biologisch, warme maaltijd optioneel) 

 Alle georganiseerde (creatieve) activiteiten, 

jaarfeesten en eventuele uitstapjes 

 Diverse extra activiteiten mogelijkheden, zoals 

sport, theater, muziek en kookles 

 Ruime openingstijden van 7.30-18.30, op 

aanvraag van 7.00 tot 19.00 uur 

 Opvang tijdens schoolvakanties/overige vrije 

dagen (behalve tussen kerst en Nieuwjaar) 

 Maximaal 8 ruildagen per jaar, mits de groeps- 

en personeelsbezetting dit toelaten (zie ook 

ons huish. Reglement/AV voor de ‘spelregels’) 

 Busvervoer van school naar de vestiging en 

naar activiteiten/clubjes 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 

Onze aanvullende tarieven vindt u op de achterzijde 

In bovenstaande berekeningen is uitgegaan van een jaar van 52 weken en buitenschoolse 

opvang van gemiddeld 5,8 uur (ma/di/do) of 7,7 uur (wo/vr) per dag. Berekening van het 

gemiddeld aantal uren BSO per jaar op ma/di/do: openingstijden tijdens schoolweken 

(14.30 - 18.30 = 4 uur) x 41 weken  + openingstijden tijdens reguliere vakantieweken 

(07.30 - 18.30 = 11 uur) x 11 weken + extra vrije dagen / studiedagen (07.30 - 14.30 = 

7 uur) x (12 / 5 = 2,4) dagen = 301,8 uur per jaar (bij 1 dag per week). Berekening van 

het gemiddeld aantal uren BSO per jaar op wo/vr: openingstijden tijdens schoolweken 

(12.00 - 18.30 = 6,5 uur) x 41 weken + openingstijden tijdens reguliere vakantieweken 

(07.30 - 18.30 = 11 uur) x 11 weken + extra vrije dagen / studiedagen (07.30 - 12.00 = 

4,5 uur) x (12 / 5 = 2,4 dagen) = 398,3 uur per jaar (bij 1 dag per week).  

 

In bovenstaande berekeningen is uitgegaan van een jaar van 52 weken / 12 maanden 

en voorschoolse opvang van gemiddeld 1,25 uur per dag. Berekening van het aantal 

uren VSO is op basis van 41 schoolweken per jaar.  

 



 

 

 

 

 

 

  

 
Extra middag BSO tijdens schoolweken (ma/di/do) 
 

€   42,00 

Extra middag BSO tijdens schoolweken (wo/vr) 
 

€   51,00 

Extra dag BSO tijdens schoolvakanties 
 

€ 103,00 

Extra ochtend VSO tijdens schoolweken 
 

€   18,00 

Te laat ophalen  
Per kind, per aangebroken kwartier 

€   16,50 

Verruimde openingstijden  
Per kwartier tussen 7.00-7.30/18.30-19.00. 

€     8,20 

Wijzigingskosten plaatsingsovereenkomst 
Voor een overstap van KDV naar BSO rekenen wij geen kosten 

€   18,50 

Storneringskosten  
I.g.v. terugboeken automatische incasso 

€     9,50 

Handmatige betaling i.p.v. automatische incasso 
 

€     6,00 

Herinneringskosten onbetaalde factuur 
 

€   11,00 

Aanvraag jaaropgave  
De jaaropgave wordt eenmalig kosteloos verstrekt 

€   13,50 

Biologische warme maaltijd pasta/rijst (i.p.v. brood) 
Kosten worden maandelijks in rekening gebracht o.b.v. 50 weken per jaar (geen reductie bij vakantie) 

€     4,25 

Inschrijfkosten 
Voor flexibele opvang rekenen wij eenmalig € 50,00 registratiekosten 

€     0,00 

AANVULLENDE TARIEVEN 2023 

 

 


