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Tarieven 2021 

 

1 De openingstijden van onze buitenschoolse opvang sluiten aan bij de schooltijden, de schoolvakantieweken en schoolvrije dagen 

van de basisschool. Sportstuif is elke dag geopend tot 18.30 uur. 
 

2 Onder de 12 schoolvakantieweken vallen de volgende schoolvakanties: 1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week 

voorjaarsvakantie, 2 weken meivakantie, 6 weken zomervakantie. 
 

3 De pakketten kunt u ook om de week afnemen, afhankelijk van de mogelijkheden. Even en oneven weken opvang wordt 

gefactureerd op basis van de werkelijke kalenderdagen per maand. 

 

4 Vakantieopvang neemt u af in hele dagen (van 7.30 tot 18.30 uur) of in dagdelen. Een ochtenddeel duurt van 07.30 tot 13.00 uur 

en een middagdeel duurt van 13.00 tot 18.30 uur. 

 

5 Op de lange middagen neemt u opvang af tot 4,25 uur na einde schooltijd voor het genoemde maandbedrag. Na deze tijd kan 

voor het flexibele tarief van € 9,11 per kwartier opvang afgenomen worden tot 18.30 uur. 

 

6 Kinderen afkomstig van op Dreef, de Brembocht en de Meerhoef betalen geen € 129,06 maar bruto € 121,47 per maand, het 

aantal uren per maand is 14,17 per opvangdag (€ 8,57 per uur). 

 

52-WEKEN  

Inclusief schoolvakantieweken en andere schoolvrije dagen 

 

 

    Bruto uurtarief  € 7,46 

Pakket o.b.v. eindtijd school Uren per maand  Bruto maandbedrag 
12.00 - per dag 32,67  € 243,69 
12.15 - per dag 31,83  € 237,48 
12.30 - per dag 31,00  € 231,26 
14.15 - per dag 25,17  € 187,74 
14.30 - per dag 24,33  € 181,53 
14.45 - per dag 23,50  € 175,31 
15.00 - per dag 22,67  € 169,09 
15.15 - per dag 21,83  € 162,88 
15.30 - per dag 21,00  € 156,66 
    
40-WEKEN  

Exclusief schoolvakantieweken en andere schoolvrije dagen 

 

 

    Bruto uurtarief  € 9,11 

Pakket o.b.v. eindtijd school Uren per maand  Bruto maandbedrag 
12.00 - per dag 13,33(5)  € 121,47 
12.15 - per dag 13,33(5)  € 121,47 
12.30 - per dag 13,33(5)  € 121,47 
14.15 - per dag 14,17(6)  € 129,06 
14.30 - per dag 13,33  € 121,47 
14.45 - per dag 12,50  € 113,88 
15.00 - per dag 11,67  € 106,28 
15.15 - per dag 10,83  €   98,69 
15.30 - per dag 10,00  €   91,10  
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