
Mariaschool, Gabrielschool, Ark en Jozefschool 
Tarieven buitenschoolse opvang 2022 
november 2021 

 
De overheid vergoedt in 2022 tot een maximum uurtarief van  € 7,31 

Er vindt geen verrekening plaats bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie, of sluitingsdagen. 

 

Door afrondingsverschillen kunnen de tarieven en uren  iets afwijken van het aanbod of de factuur. 

 

Uurtarief en maandprijs in € 

Mariaschool Den Hoorn, Gabrielschool Delft, Ark en Jozefschool Schipluiden 

 
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4-12 jaar  
Standaard opvang 52 weken opvang  
 
Tabel 1    
Tabel 1 is gebaseerd op ma/di/do/vr korte middag van 15.00-18.30 uur en woensdag van 
12.00-18.30 uur 
 
52 weken opvang inclusief schoolvakanties en opvang tijdens schoolvrije dagen op de 
vaste opvangdag) 

  Uurtarief Uren per maand Maandprijs 
 

 
  

1 dag 8,20 22,17 181,79   

2 dagen 8,20 44,34 363,58   

3 dagen 8,20 66,51 545,37   

4 dagen 8,20 88,68 727,16   

5 dagen 8,20 110,85 908,95   

Het aantal opvanguren per jaar wordt als volgt berekend: 
40 weken van 3,5 uur tijdens de schoolweken (geldt voor alle opvangdagen, ook de gehele woensdagmiddag wordt als 
3,5 opvanguren aan u doorberekend in plaats van 6,5 uur) en 12 weken van 10,5 uur (08.00-18.30 uur)  
Tabel 2     
Tabel 2 is gebaseerd op een combinatie van een lange vrijdagmiddag  

van 12.00-18.30 uur en dagen zoals in tabel 1 
 
52 weken opvang inclusief schoolvakanties en opvang tijdens 
schoolvrije dagen op de vaste opvangdag)   

  Uurtarief Uren per maand Maandprijs 
 

 

1 dag 8,20 28,83 236,41   

2 dagen 8,20 51 418,20   

3 dagen 8,20 73,17 599,99   

4 dagen 8,20 95,34 781,78   

5 dagen 8,20 117,51 963,57   

Extra opvang op aanvraag tegen het standaarduurtarief € 8,20 bij 52 weken.    
Het aantal opvanguren per jaar wordt als volgt berekend: 
40 weken van 5,5 uur tijdens de schoolweken (voor de lange vrijdagmiddag, alle overige opvangdagen, 
ook de gehele woensdagmiddag wordt als 3,5 opvanguren aan u doorberekend in plaats van 6,5 uur) 
en 12 weken (de schoolvakantieweken) van 10,5 uur  (08.00-18.30 uur) 

 

 

 
 

52 weken 
compleet pakket Schoolvrije dagen/margedagen/studiedagen van de scholen zijn inbegrepen op de vaste opvangdag.    

Bij tijdig afmelden tijdens de schoolweken (2 weken) vooraf, wordt de afwezigheid omgezet in een 
tegoedmiddag. Op jaarbasis kunnen maximaal 4 tegoeden worden verkregen.  
Voor alle vakanties geldt dat bij een afmelding 4 weken van te voren, de vakantiedag wordt omgezet in 
een tegoeddag. Deze tegoeddag(en) kan in dezelfde vakantie worden ingezet op basis van 
beschikbaarheid. De tegoeden zijn niet overdraagbaar naar een volgende vakantie. 

 

 

 
  



Mariaschool, Gabrielschool, Ark en Jozefschool 
Tarieven buitenschoolse opvang 2022 
november 2021 

 
De overheid vergoedt in 2022 tot een maximum uurtarief van  € 7,31 

Er vindt geen verrekening plaats bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie, of sluitingsdagen. 

 

Door afrondingsverschillen kunnen de tarieven en uren  iets afwijken van het aanbod of de factuur. 

 

Uurtarief en maandprijs in € 
 

Standaard opvang 52 weken opvang  

 
                 

 
Flexibele opvang 52 weken (15.00-18.30 uur) 
 
  Uurtarief  Uren per maand  Maandprijs 
1 dag  8,96  22,17   198,64 
2 dagen  8,96  44,34   397,28 
 
 
 
 
 
SLUITINGSDAGEN 2022 
’t Kickertje is gesloten tijdens de nationale feestdagen: 
Maandag 18 april 2022 (2e Paasdag) 
Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag) 
Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag) 
Maandag 6 juni 2022 (2e Pinksterdag) 
Vrijdag 10 juni 2022 Sluiting Kickertje - studiedag medewerkers 
Maandag 26 december 2022 (2e kerstdag) 
 
Op maandag 5 december (pakjesavond) sluiten onze locaties om 17.00 uur.  
 
Voor de 48 weken contracten gelden de volgende sluitingsperiodes  (weken 3, 4 en 5 van de zomervakantie): 
25 juli t/m 14 augustus 2022  (weken 30, 31 en 32) en 
26 t/m 30 december 2022 
 
Het 40 weken contract betekent alleen opvang tijdens de schoolweken; schoolvrije dagen en vakanties zijn niet inbegrepen. 
 
Voor alle soorten contracten geldt dat facturering 12x per jaar plaats vindt  (in gelijke bedragen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mariaschool, Gabrielschool, Ark en Jozefschool 
Tarieven buitenschoolse opvang 2022 
november 2021 

 
De overheid vergoedt in 2022 tot een maximum uurtarief van  € 7,31 

Er vindt geen verrekening plaats bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie, of sluitingsdagen. 

 

Door afrondingsverschillen kunnen de tarieven en uren  iets afwijken van het aanbod of de factuur. 

 

Uurtarief en maandprijs in € 

48 weken opvang (vaste sluitingsweken) 
 
Tabel 1 
Tabel 1 is gebaseerd op ma/di/do/vr korte middag van 15.00-18.30 uur en 

 

  
woensdag van 12.00-18.30 uur 

  Uurtarief Uren per maand   Maandprijs 
 

1 dag 8,76 18,67 163,55  

2 dagen 8,76 37,34 327,10  

3 dagen 8,76 56,01 490,65  

4 dagen 8,76 74,68 654,20  

5 dagen 8,76 93,35 817,75  

 
Extra opvang op aanvraag tegen het standaarduurtarief € 8,76 bij 48 weken. 
 
Het aantal opvanguren per jaar wordt als volgt berekend: 
40 weken van 3,5 uur tijdens de schoolweken (geldt voor alle opvangdagen, 
ook de gehele woensdagmiddag wordt als 3,5 opvanguren aan u doorberekend 
in plaats van 6,5 uur) en 8 weken van 10,5 uur (08.00-18.30 uur) 

 

  

  
48 weken opvang (vaste sluitingsweken) 

 
Tabel 2 
Tabel 2 is gebaseerd op een combinatie van een lange vrijdagmiddag van 12.00-18.30 uur en  
dagen zoals in tabel 1 

  

  Uurtarief Uren per maand Maandprijs 
 

1 dag 8,76 25,33 221,89  

2 dagen 8,76 44 385,44  

3 dagen 8,76 62,67 548,99  

4 dagen 8,76 81,34 712,54  

5 dagen 8,76 100,01 876,09  

 

48 weken Voor de 48 weken contracten gelden de volgende sluitingsperiodes  (weken 3, 4 en 5 
van de zomervakantie): 25 juli t/m 14 augustus 2022  (weken 30, 31 en 32) en  
26 t/m 30 december 2022 
 
Schoolvrije dagen (margedagen/studiedagen) zijn niet inbegrepen (altijd op 
aanvraag).  

   

 

   
Extra opvang op aanvraag tegen het standaarduurtarief € 8,76 bij 48 weken. 
 
Het aantal opvanguren per jaar wordt als volgt berekend: 
40 weken van 5,5 uur tijdens de schoolweken (voor de lange vrijdagmiddag, alle overige opvangdagen, 
ook de gehele woensdagmiddag wordt als 3,5 opvanguren aan u doorberekend in plaats van 6,5 uur) 
en 8 weken van 10,5 uur (08.00-18.30 uur)  
Facturering vindt 12x per jaar plaats. 
 

 
 



Mariaschool, Gabrielschool, Ark en Jozefschool 
Tarieven buitenschoolse opvang 2022 
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De overheid vergoedt in 2022 tot een maximum uurtarief van  € 7,31 

Er vindt geen verrekening plaats bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie, of sluitingsdagen. 

 

Door afrondingsverschillen kunnen de tarieven en uren  iets afwijken van het aanbod of de factuur. 

 

 

 

Uurtarief en maandprijs in € 

  

40 weken opvang (alleen schoolweken) 
 
Tabel 1 
Tabel 1 is gebaseerd op ma/di/do/vr korte middag van 15.00-18.30 uur en 

 

  
woensdag van 12.00-18.30 uur     

  Uurtarief Uren per maand   Maandprijs 
 

 

1 dag 10,29 11,67 120,08  

2 dagen 10,29 23,34 240,16  

3 dagen 10,29 35,01 360,24  

4 dagen 10,29 46,68 480,32  

5 dagen 10,29 58,35 600,40  

 
Voor een 40 weken contract geldt dat extra opvang tijdens de schoolvakantie mogelijk is op aanvraag, mits 4 weken 
voorafgaand aan de vakantie opgegeven is tegen een uurtarief van € 10,29. Een extra opvangdag in de vakanties is altijd 
op basis van een hele dag (10,5 uur) en op basis van beschikbaarheid. Bij schoolvrije dagen (studiedagen/margedagen) 
wordt de opvang op basis van opgave vooraf en op basis van aanwezigheid berekend. Er is geen garantie voor opvang. 
Het aantal opvanguren per jaar wordt als volgt berekend: 40 weken van 3,5 uur: 12 maanden     
  
40 weken opvang (alleen schoolweken) 

 
Tabel 2 
Tabel 2 is gebaseerd op een combinatie van een lange vrijdagmiddag van 12.00-18.30 uur en dagen zoals in tabel 1 

      
   

  Uurtarief Uren per maand Maandprijs 
 

 

1 dag 10,29 18,33 188,62  

2 dagen 10,29 30 308,70  

3 dagen 10,29 41,67 428,78  

4 dagen 10,29 53,34 548,86  

5 dagen 10,29 65,01 668,94  

 

Extra opvang op aanvraag tegen het standaarduurtarief € 10,29. 

 
Het aantal opvanguren per jaar wordt als volgt berekend: 40 weken van 5,5 uur tijdens de schoolweken (voor de lange 
vrijdagmiddag, alle overige opvangdagen, ook de gehele woensdagmiddag wordt als 3,5 opvanguren aan u doorberekend 
in plaats van 6,5 uur) 
 
Het 40 weken contract betekent alleen opvang tijdens de schoolweken; schoolvrije dagen en vakanties zijn niet 
inbegrepen. 
   



Mariaschool, Gabrielschool, Ark en Jozefschool 
Tarieven buitenschoolse opvang 2022 
november 2021 

 
De overheid vergoedt in 2022 tot een maximum uurtarief van  € 7,31 

Er vindt geen verrekening plaats bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie, of sluitingsdagen. 

 

Door afrondingsverschillen kunnen de tarieven en uren  iets afwijken van het aanbod of de factuur. 

 

  
 
SLUITINGSDAGEN 2022 
’t Kickertje is gesloten tijdens de nationale feestdagen: 
Maandag 18 april 2022 (2e Paasdag) 
Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag) 
Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag) 
Maandag 6 juni 2022 (2e Pinksterdag) 
Vrijdag 10 juni 2022 Sluiting Kickertje – studiedag medewerkers 
Maandag 26 december 2022 (2e kerstdag) 
 
Op maandag 5 december (pakjesavond) sluiten onze locaties om 17.00 uur.  
 
Voor de 48 weken contracten gelden de volgende sluitingsperiodes  (weken 3, 4 en 5 van de zomervakantie): 
25 juli t/m 14 augustus 2022  (weken 30, 31 en 32) en 
26 t/m 30 december 2022 
 
Het 40 weken contract betekent alleen opvang tijdens de schoolweken; schoolvrije dagen en vakanties zijn 
niet inbegrepen. 
 
Voor alle soorten contracten geldt dat facturering 12x per jaar plaats vindt  (in gelijke bedragen).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


