
OBS Het Galjoen - Tarieven buitenschoolse opvang 2022  
november 2021 

 
De overheid vergoedt 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. 

 

OBS Het Galjoen         
 

         
TARIEVEN 2022      
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4-12 jaar       
 

Standaard opvang 52 weken opvang        
Naschoolse opvang 4-12 jaar van 13.45 - 18.30 uur (schoolweken en in de vakanties van 

08.00-18.30 uur) 
  Maandag Dinsdag Woensdag* Donderdag Vrijdag* 

Maandprijs € 215,91 215,91 181,79 215,91 181,79 

Uren per maand 26,33 26,33 22,17 26,33 22,17 

Uurtarief in € 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 

* Voor de woensdag- en de vrijdagmiddag geldt een lager tarief:  40 weken van 3,5 uur! 

Het aantal opvanguren per maand wordt als volgt berekend: 40 weken van 4,75 uur tijdens de schoolweken en 12 weken van 10,5 

uur (08.00-18.30 uur) - maandag, dinsdag en donderdag. Opvang Peuter-kleutergroep (zie tarieven dagopvang) 

Naschoolse opvang 4-12 jaar van 13.45 - 15.00 uur  

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Maandprijs € 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 

Uren per maand 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

Uurtarief in € 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 

Het aantal opvanguren per maand wordt als volgt berekend: 40 weken van 1,25 uur (geldt voor 

alle dagen, in combinatie met een middag tot 18.30 uur - standaard opvang 52 weken). In 

schoolvakanties geen opvang op de dag waarop korte opvang wordt afgenomen. 

52 weken per jaar flexibele opvang  (inclusief vakantieopvang) 

Naschoolse opvang 4-12 jaar van 13.45 - 18.30 uur (schoolweken en in de 

vakanties van 08.00-18.30 uur) 

  
  Uurtarief in € Uren per maand Maandprijs in € 

1 dag 8,96 26,33 235,92 

2 dagen 8,96 52,66 471,84 

Bij flexibele opvang neemt u wekelijks wisselende dagen af. Vooraf (maandelijks) dient een opgave van dagen te worden 
gedaan. Er is slechts een beperkt aantal flexibele plaatsen beschikbaar. Uren zijn niet overdraagbaar naar de volgende maand. 
Bij flexibele opvang worden geen tegoeden opgebouwd. 

 

 

 

Het aantal opvanguren per maand wordt als volgt berekend: 40 weken van 4,75 uur tijdens de schoolweken en 12 weken van 
10,5 uur (08.00-18.30 uur) 

52 weken 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 tot een maximum van 6 dagen op jaarbasis.  Deze tegoeddag(en) kan in dezelfde vakantie worden 
ingezet. De tegoeden zijn niet overdraagbaar naar een volgende vakantie. 
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De overheid vergoedt 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. 

 

 
48 weken opvang 
 
Naschoolse opvang 4-12 jaar van 13.45 - 18.30 uur 

  Maandag Dinsdag Woensdag* Donderdag Vrijdag* 

Maandprijs € 199,99 199,99 163,55 199,99 163,55 

Uren per maand 22,83 22,83 18,67 22,83 18,67 

Uurtarief € 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 

*Voor de woensdag- en de vrijdagmiddag geldt een lager tarief (minder uren -  3,5 uur)! 
  
Het aantal opvanguren per maand wordt als volgt berekend: 
40 weken van 4,75 uur tijdens de schoolweken (geldt voor maandag, dinsdag en donderdag - de woensdag en vrijdag 
worden als 3,5 uur berekend) en 8 weken van 10,5 uur (08.00-18.30 uur) 
  
Naschoolse opvang 4-12 jaar van 13.45 - 15.00 uur 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Maandprijs € 36,53 36,53 36,53 36,53 36,53 

Uren per maand 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

Uurtarief € 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 

Het aantal opvanguren per maand wordt als volgt berekend: 40 weken van 1,25 uur (geldt voor alle dagen, in 

combinatie met een middag tot 18.30 uur. In schoolvakanties op de korte dag geen opvang. 
 

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 31 december 2022 
Extra opvang tijdens een schoolvrije dag wordt aanvullend gefactureerd. Op jaarbasis kan tijdens de schoolweken  
1 tegoed worden opgebouwd (alleen inzetbaar tijdens een schoolweek).  
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De overheid vergoedt 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. 

 

 
40 weken opvang (alleen schoolweken)   

Naschoolse opvang 4-12 jaar van 13.45-18.30 uur 
 

  Maandag Dinsdag Woensdag* Donderdag Vrijdag* 

Maandprijs € 162,89 162,89 120,08 162,89 120,08 

Uren per maand 15,83 15,83 11,67 15,83 11,67 

Uurtarief € 10,29 10,29 10,29 10,29 10,29 

*Voor de woensdag- en de vrijdagmiddag geldt een lager tarief (minder uren - 3 uur)! 
 

    
Het aantal opvanguren per maand wordt als volgt berekend: 40 weken van 4,75 uur (maandag, dinsdag en 

donderdag, voor de woensdag en de vrijdag wordt 3,5 uur opvang berekend): 12 maanden.   

Naschoolse opvang 4-12 jaar van 13.45-15.00 uur 

 

 

 

  

 

 

 

  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 

Maandprijs € 42,91 42,91 42,91 42,91 42,91 
 

Uren per maand 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17  
Uurtarief € 10,29 10,29 10,29 10,29 10,29 

 

Het aantal opvanguren per maand wordt als volgt berekend: 40 weken van 1,25 uur (geldt voor alle dagen)  

Voor een 40-weken contract geldt dat extra opvang tijdens de schoolweken mogelijk is tegen een uurtarief van € 10,29 

Facturering vindt 12x per jaar plaats. In de berekening is reeds rekening gehouden 
met de sluitingsweken 
 
Vakantiedag (bij een 40-weken contract) € 108,05 
Extra opvang bij een schoolvrije dag wordt aanvullend gefactureerd.    
         
 

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 31 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).  

 

 

 

  



OBS Het Galjoen - Tarieven buitenschoolse opvang 2022  
november 2021 

 
De overheid vergoedt 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. 

 

 
Voorschoolse opvang 

52 weken (inclusief schoolvakanties) Opvang van 07.00-08.15 uur inclusief ontbijt 

 Uurtarief Uren per maand Maandprijs 

1 ochtend 8,20 5,17 42,39 

2 ochtenden 8,20 10,34 84,78 

3 ochtenden 8,20 15,51 127,17 

4 ochtenden 8,20 20,68 169,56 

5 ochtenden 8,20 25,85 211,95 

Berekening het aantal opvanguren per maand/kosten per maand: 40 weken van 1,25 uur en 12 weken van 1 uur:  12 maanden 
  

 
52 weken (inclusief schoolvakanties) Opvang van 07.30-08.15 uur 

 

 Uurtarief Uren per maand Maandprijs 

1 ochtend 8,20 3 24,60 

2 ochtenden 

ochteochtenden 

8,20 6 49,20 

3 ochtenden 8,20 9 73,80 

4 ochtenden 8,20 12 98,40 

5 ochtenden 8,20 15 123,00 

Berekening van het aantal opvanguren per maand/kosten per maand: 40 weken van 0,75 uur en 12 weken van 0,5 uur: 12 
maanden 
  
48 weken (vaste sluitingsweken) Opvang van 07.00-08.15 uur inclusief ontbijt 
 

          Uurtarief Uren per maand Maandprijs 

1 ochtend 8,76 4,83 42,31 

2 ochtenden 8,76 9,66 84,62 

3 ochtenden 8,76 14,49 126,93 

4 ochtenden 8,76 19,32 169,24 

5 ochtenden 8,76 24,15 211,55 

Berekening  van het aantal opvanguren per maand/kosten per maand: 40 weken van 1,25 uur en  
8 weken van 1 uur: 12 maanden  
 

 48 weken opvang* Opvang van 07.30-08.15 uur 

 
 Uurtarief Uren per maand Maandprijs 

1 ochtend 8,76 2,83 24,79 

2 ochtenden 8,76 5,66 49,58 

3 ochtenden 8,76 8,49 74,37 

4 ochtenden 8,76 11,32 99,16 

5 ochtenden 8,76 14,15 123,95 

Berekening van het aantal opvanguren per maand/kosten per maand: 40 weken van 0,75 uur en  
8 weken van 0,5 uur: 12 maanden 
 
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 31 december 2022 
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De overheid vergoedt 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. 

 

40 weken (alleen schoolweken) 

40 weken opvang Opvang van 07.00-08.15 uur inclusief ontbijt 

 Uurtarief Uren per maand Maandprijs 

1 ochtend 10,29 4,17 42,91 

2 ochtenden 10,29 8,34 

 

85,82 

3 ochtenden 10,29 12,51 128,73 

4 ochtenden 10,29 16,68 171,64 

5 ochtenden 10,29 20,85 214,55 

Berekening opvanguren/kosten: 40 weken x 1,25 uur: 12 maanden. 

40 weken opvang Opvang van 07.30-08.15 uur 

 Uurtarief Uren per maand Maandprijs 

1 ochtend 10,29 2,5 25,73 

2 ochtenden 10,29 5 51,46 

3 ochtenden 10,29 7,5 77,19 

4 ochtenden 10,29 10 102,92 

5 ochtenden 10,29 12,5 128,65 

Berekening opvanguren/kosten: 40 weken x 0,75 uur: 12 maanden. 

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 31 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).  


