
Buitenschoolse opvang (4-13 jaar) 
Voorschoolse opvang (vso) 
Als u eerder opvang nodig hebt dan de school begint, 

dan biedt de vso uitkomst. We vangen uw kind op en 

zorgen ervoor dat uw kind op tijd in de klas zit. 

Naschoolse opvang (nso) 
Op een vast verzamelpunt (zichtbaar aan het groene 

jasje) halen wij uw kind na school op en nemen het mee 

voor een heerlijke middag bso op alle dagen van de 

week in de schoolweken. 

Vakantie opvang  
Ook tijdens de schoolvakanties is uw kind welkom bij de 

bso. U kunt losse vakantiedagen kopen of een bso 

pakket inclusief vakantiedagen kiezen. 

Naschoolse opvang inclusief 

vakantieopvang 
Naschoolse opvang op vaste dagen met hele of halve 

dagen vakantie opvang 

Mogelijkheden: 

Bso pakket 40 alleen nso in schoolweken 

Bso pakket 44 nso + 4 vakantiedagen 

Bso pakket 48 nso + 8 vakantiedagen 

 

Flexibele tijden op vaste bso dagen 
Heeft u afwijkende arbeidstijden dan kunt u gebruik 

maken van flexibele bso. Voor het aanbod gelden de 

volgende voorwaarden: 

• is alleen mogelijk op woensdag of vrijdagmiddag 

• op deze dagen haalt u uw kind vóór 16.00 uur op 

Bso opvang op wisselende dagen 
Werkt u niet op vaste dagen dan kunt u gebruik maken 

van flexibele bso op wisselende dagen. Voor het aanbod 

gelden de volgende voorwaarden: 

• u geeft via een mail uw rooster door 

(info@kobuitengewoon.nl) 

• u geeft uw rooster zo vroeg mogelijk door, doch 

uiterlijk de 20e van de maand voor de opvang 

Studiedagen 
Ook kunnen wij uw kind opvangen op studiedagen van 

de school van uw kind. 
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Extra service 
Opvang tussen de middag 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bieden wij 

opvang aan tussen de middag. De kinderen worden bij 

de basisschool opgehaald, er wordt voor een lekkere 

lunch gezorgd, er is tijd voor ontspanning en de kinderen 

worden weer op tijd terug gebracht naar school. 

Rijden naar clubjes 
Ook bieden wij de mogelijkheid om de kinderen tijdens 

de nso tijden naar clubjes of activiteiten te brengen. 

Wisseldagen  
Wanneer uw kind op tijd wordt afgemeld, kan deze dag 

(dagdeel) zonder kosten worden gewisseld voor extra 

opvang. 

vso van 7.00 tot 8.30 uur 

nso ma, di, do van 15.00 tot 18.30 uur 

nso wo,vr van 12.00 tot 18.30 uur 

vakantieopvang van 7.00 tot 18.30 uur 

Gesloten op nationale feestdagen 

Buitenschoolse opvang 
vaste dagdelen 

  Bruto 
uurtarief 

Netto bijdrage 
minimaal  

BSO pakket 40 € 7,94  € 0,94 

    

BSO pakket 44 € 7,68 € 0,68 

incl. 4 vakantiedagen   

BSO pakket 48 € 7,42 € 0,42 

incl 8 vakantiedagen   

Voorschoolse opvang € 8,05 € 1,05 

Vakantie opvang € 8,05 € 1,05 

Studiedagen € 7,42 € 0,42 

Buitenschoolse opvang 
flexibele bso 

  
Bruto 

uurtarief 
Netto bijdrage 

minimaal  

Flexibele tijden € 9,38 € 2,38 

Wisselende dagen € 8,36 € 1,36 

Strippenkaarten 
  20 strippen 

Vervoerskaart € 20,00 
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Rekenvoorbeeld 1 
kinderen 1 

productsoort BSO pakket 40 

aantal dagen 2 

gezinsinkomen € 35000,00 

bruto maandbedrag € 185,26 

netto maandbedrag € 34,26 

netto uurprijs € 1,49 

Rekenvoorbeeld 3 
kinderen 2 

productsoort BSO pakket 48 

aantal dagen 3 

gezinsinkomen € 28000,00 

bruto maandbedrag € 430,35 

netto maandbedrag € 30,35 

netto uurprijs € 0,52 

Bel voor een persoonlijke berekening 0183-304565. 

We helpen u graag! 

Algemene afspraken 
 
• Wisselen is een service. Het wisselen van dagen 

kan alleen tegen dezelfde productsoort.  

Niet gebruikte wisseldagen vervallen na een half 

jaar. Uitzondering hierop is de overgang naar het 

nieuwe jaar. Wisseldagen opgebouwd in 

oktober, november en december van 2020 

kunnen tot en met maart ingewisseld worden. 

Nationale feestdagen kunnen niet gewisseld 

worden.  

• Wij factureren maandelijks op de 20e van de 

maand. We werken met gemiddelde uren per 

maand. Dit betekent dat wij bijv. de 40 

opvangweken in rekening brengen in 12 gelijke 

maandbedragen.  

• Ingekochte vakantiedagen op de bso kunnen 

flexibel worden ingezet. Vakantiedagen gelden 

per kind en per kalenderjaar en vervallen op 31 

december. 

• Studiedagen worden achteraf gefactureerd 

tegen een speciaal tarief. 

 

Wat is kinderopvangtoeslag? 
 
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de 

kosten van de kinderopvang de Belastingdienst. U 

komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag 

wanneer er sprake is van: 

• Twee werkende ouders/verzorgers in één gezin, 

of ouders/verzorgers die een studie of traject 

volgen; 

• Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of 

een studie of traject volgt; 

• Ouder/verzorger met een eigen onderneming 

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de 

belastingdienst via www.toeslagen.nl. Een 

proefberekening is te maken via https://

www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ 
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Rekenvoorbeeld 2 
kinderen 1e kind 2e kind 

productsoort Dagopvang 40  BSO pakket 40 

aantal dagen 2 2 

gezinsinkomen € 55000,00   

bruto maandbedrag € 673,90 € 185,26 

netto maandbedrag € 146,90 € 50,26 

netto uurprijs € 1,91 € 2,19 


