Openingstijden

Prijzen kinderdagverblijven

Prijzen buitenschoolse opvang

Openingsdagen

Tarieven hele dagopvang

Tarieven buitenschoolse opvang

Wij zijn geopend op werkdagen en gesloten op de algemeen erkende feestdagen.

Geldig van 1 januari t/m 31 december 2019

Geldig van 1 januari t/m 31 december 2019

52 weken

Sluitingsdagen 2019
De locaties van Saartje Kinderopvang zijn de hele dag gesloten op:
Nieuwjaarsdag:
dinsdag 1 januari 2019
maandag 22 april 2019
2e Paasdag:		
Hemelvaartsdag:
donderdag 30 mei 2019
e
maandag 10 juni 2019
2 Pinksterdag:
e
woensdag 25 december 2019
1 Kerstdag:		
donderdag 26 december 2019
2e Kerstdag:		

Hele dag
Deelopvang tot 15.30
uur

Onze kinderdagverblijven zijn geopend tussen 7.30 uur en 18.30 uur.

48 weken
Hele dag
Deelopvang tot 15.30
uur

40 schoolweken

Vakantieperiode
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
25 februari t/m 1 maart 2019
29 april t/m 3 mei 2019
22 juli t/m 30 augustus 2019
21 oktober t/m 25 oktober 2018
23 december 2019 t/m 3 januari 2020

¹ Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van
afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is
in verband met vakantie.
Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de
website van de school.
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Studiedagen
De studiedagen (vanaf 7.30 uur) worden berekend op basis van het aantal afgenomen uren tegen
een uurprijs van € 7,66. Deze dient u apart in te kopen.

Uren
per dag
11
8

Uurtarief
€ 8,73
€ 9,04

Uurtarief
tot 18.30 uur
Eindtijd
scholen

€ 7,66
18.30 uur
Gemiddeld aantal
uren per maand
21,67

€ 165,99

12.30 uur

20,00

€ 153,20

14.15 uur

14,17

€ 108,54

14.30 uur

13,33

€ 102,11

15.30 uur

10,00

€ 76,60

12.00 uur*

Kosten per dag
per maand
€ 384,12
€ 289,28

Uren
per dag
11

Uurtarief
€ 9,49

Kosten per dag
per maand
€ 347,97

8

€ 9,80

€ 261,33

Deelopvang tot 15.30
uur

Onze buitenschoolse opvang locaties zijn geopend na schooltijd tot 17.30 uur of 18.30 uur,
afhankelijk van de door u gemaakte keuze voor wat betreft de eindtijd.

Soort vakantie		
Kerstvakantie		
Voorjaarsvakantie¹		
Meivakantie2			
Zomervakantie		
Herfstvakantie¹		
Kerstvakantie		

40 schoolweken

Prijs per
maand

		

Openingstijden buitenschoolse opvang

Schoolvakanties 2019

€ 8,47
€ 8,78

Kosten per dag
per maand
€ 403,74
€ 304,37

Gemiddelde uurprijs € 7,66

Hele dag

Op schoolvrije dagen (studiedagen) en in de vakantieweken is de buitenschoolse opvang open
van 7.30 uur tot 18.30 uur.

Uurtarief

*11 uur x € 8,47 = € 93,17 x 52 weken = € 4.844,84 : 12 maanden = € 403,74

De volgende dagen sluiten onze locaties om 16.00 uur:
Kerstavond:		
dinsdag 24 december 2019
Oudjaarsdag:
dinsdag 31 december 2019

Openingstijden kinderdagverblijven

Uren
per dag
11*
8

Extra
dagen

Uurtarief
Een extra dag kost per 52 weken

€ 8,47

Een extra dag kost per 48 weken

€ 8,73

Een extra dag kost per 40 weken

€ 9,49

Opvang om de week is mogelijk. Dit kan voor 2 dagen in de week (woensdag en/of vrijdag) op basis
van een 52-weken contract.
Een incidenteel extra uur inkopen kost € 10,00 (inclusief administratiekosten).

		

*12.00 uur - 18.30 uur = 6,5 uur x 40 schoolweken = 260 uur : 12 maanden = 21,67 uur

		

De uurprijs voor losse vakantiedagen bij BSO De Flierefluiter bedraagt € 8,44.

BSO vakantieopvang en studiedagen
Zo werkt het
Tijdens de vakantieweken is de BSO de gehele dag open. U kunt de vakantieopvang naar
behoefte inkopen.
U kunt de vakantiedagen voor de BSO tijdens alle door het Ministerie van OCW geadviseerde
schoolvakanties inzetten. Let u er wel op, dat u uw kind(eren) minimaal 2 weken voorafgaand de
desbetreffende datum de vakantie opgeeft, zodat er gegarandeerd plek is voor uw kind.
Let op: de uren voor de opvang op vakantiedagen vallen binnen de Wet Kinderopvang, waardoor
ze meetellen in de uren voor de kinderopvangtoeslag. Als u veel (extra) vakantieopvang
aanvraagt, denkt u er dan aan om dit vóóraf door te geven aan de Belastingdienst, zodat hier in
de toeslag die u ontvangt rekening mee wordt gehouden.

kinderopvangtoeslag

Prijzenoverzicht
De Flierefluiter 2019

Kinderopvangtoeslag
Ouders kunnen een tegemoetkoming van de overheid voor de kosten van kinderopvang aanvragen
in de vorm van een toeslag. De Wet Kinderopvang gaat uit van een toeslag voor ouders die betaald
werk en de zorg voor kinderen combineren en gebruik maken van geregistreerde kinderopvang.
De toeslag is gerelateerd aan het inkomen van de ouder(s).
Wilt u graag weten wat uw nettokosten per maand zullen zijn? Op onze website kunt u op
www.saartje.nl/bereken een proefberekening maken.
Alle uren waarover gefactureerd is, worden in het begin van het jaar opgenomen in het jaaroverzicht
van het voorgaande jaar t.b.v. de Belastingdienst; op grond van dit overzicht
maakt de Belastingdienst voor de ouders een definitieve jaarafrekening van de toeslag.
De Belastingdienst vraagt Saartje gegevens aan te leveren voor de controle van de
kinderopvangtoeslag. Daarom zijn wij verplicht uw BSN-nummer te registeren.
Bij aanvraag van kinderopvangtoeslag wordt het Landelijk Registratie Kinderopvang
(LRK)-nummer gevraagd. Dit nummer vindt u op de pagina van uw locatie op onze website,
www.saartje.nl en op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Overige spelregels
Overige ‘spelregels’
•

•

•

Ruilen van opvangdagen is mogelijk, mits de groepsgrootte het toelaat en de ruiling
binnen 4 weken plaatsvindt. Feestdagen en sluitingsdagen van de opvanglocatie zijn hierbij
uitgesloten.
Saartje biedt verschillende pakketten. Voor de vakanties gelden de volgende
uitgangspunten:
- hele dagopvang 0 tot 4 jaar: het 40 weken pakket sluit aan bij de door het ministerie van
OCW vastgestelde adviesdata. Dat wil zeggen dat de opvang gegarandeerd is tijdens de
schoolweken. Bij afname van het 48 weken pakket kiest u zelf de weken waarin uw kind niet
komt en geeft dit 2 weken van te voren door op de groep.
- Bij tussentijds vertrek van het kinderdagverblijf berekenen wij naar rato de weken die
moeten worden opgenomen (1 week per kwartaal).
- buitenschoolse opvang 4 tot 12 jaar: u kunt zelf een keuze maken uit het aantal
vakantiedagen die u wenst in te kopen. Deze zijn altijd 11 uur.
- Voor gegarandeerde vakantieopvang dient u deze uiterlijk 2 weken van te voren door te
geven via de website van Saartje.
- U kunt de aangevraagde vakantiedag tot 2 weken van te voren kosteloos annuleren.
- Opvang tijdens de vakantie is mogelijk mits er een minimaal aantal van 3 kinderen zijn
aangemeld.
Voor verdere informatie over onze spelregels zie onze Aanvullende Algemene Voorwaarden.

de

allerleukste

		

kinderopvang in de buurt

