Tarievenkrant 2021
Kinderopvang Eerste Klas
Vaste opvangdagen en tijden dagopvang
Onze vaste opvang is mogelijk tussen 06.45 uur en 19.00 uur. Onze variabele start- en eindtijden zijn:
Starttijden: 06.45, 07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 08.30, 09.00 en 09.15 uur
Halve dag:
12.30, 13.00 of 13.30 uur
Eindtijden:
16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45 of 19.00 uur.
Wij bieden de volgende arrangementen aan:
Zorgeloos arrangement:
Zorgeloze kinderopvang gedurende het hele kalenderjaar met vastgestelde tijden:
Dagdeel 07.30 tot 18.00 uur of 07.00 tot 17.30 uur
€ 8,63 per uur (standaard 10,5 uur)
Vervroegde opvang (6.45 tot 07.30 uur)
€ 8,63 per uur (contractueel vastgelegd)
Verlengde opvang (17.30 tot 19.00 uur)
€ 8,63 per uur (contractueel vastgelegd)
52 weken contract:
Kinderopvang gedurende het hele kalenderjaar met vastgestelde variabele start- en eindtijden:
Dagdeel van 10 of meer opvanguren
€ 8,81 per uur
Dagdeel van 8 tot 10 opvanguren
€ 8,88 per uur
Dagdeel van 5 tot 8 opvanguren
€ 9,09 per uur
Dagdeel van 2,75 tot 5 opvanguren
€ 9,14 per uur
Even of oneven dag in combinatie met één vaste dag
€ 0,10 per uur toeslag voor even/oneven dag
48 weken contract:
Vier vakantieweken gedurende het hele kalanderjaar met vastgestelde variabele start- en eindtijden:
Dagdeel van 10 of meer opvanguren
€ 9,08 per uur
Dagdeel van 8 tot 10 opvanguren
€ 9,12 per uur
Dagdeel van 5 tot 8 opvanguren
€ 9,35 per uur
Dagdeel van 2,75 tot 5 opvanguren
€ 9,39 per uur
Even of oneven dag in combinatie met één vaste dag
€ 0,10 per uur toeslag voor even/oneven dag
Voor het melden van de vakantieweek/weken bent u verplicht om de verlofaanvragen conform
navolgende schema via Bitcare aan te vragen:
•
•
•
•

Voor 1 oktober: afwezigheid in januari, februari en maart
Voor 1 januari: afwezigheid in april, mei en juni
Voor 1 april: afwezigheid in juli, augustus en september
Voor 1 juli : afwezigheid in oktober, november en december

Verlofaanvragen die niet tijdig worden aangevraagd worden in Bitcare gezet als “onaangekondigd
afwezig”, deze dagen worden niet meegenomen in de vier vakantieweken.
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40 weken contract:
Twaalf weken schoolvakantie regio Zuid met vastgestelde variabele start- en eindtijden:
Dagdeel van 10 of meer opvanguren
€ 9,73 per uur
Dagdeel van 8 tot 10 opvanguren
€ 9,78 per uur
Dagdeel van 5 tot 8 opvanguren
€ 9,84 per uur
Dagdeel van 2,75 tot 5 opvanguren
€ 9,88 per uur
Even of oneven dag in combinatie met één vaste dag
€ 0,10 per uur toeslag voor even/oneven dag

Wisselopvang dagopvang
U geeft aan welke en hoeveel weekdagen u wilt reserveren. Wij houden dan op de gewenste weekdagen
een plaats gereserveerd. U kunt kiezen uit onderstaande opties:
• Wanneer u 1 of 2 weekdagen per week wilt reserveren, dan is de minimale afname ten minste 22
uur per maand.
• Wanneer u 3 weekdagen per week wilt reserveren, dan is de minimale afname ten minste 43 uur
per maand.
• Wanneer u 4 weekdagen per week wilt reserveren, dan is de minimale afname ten minste 65 uur
per maand.
• Wanneer u 5 weekdagen per week wilt reserveren, dan is de minimale afname ten minste 86 uur
per maand.
Voorwaarden van de wisselopvang:
• Bij het aanvragen van de wisselopvang werken we met de variabele start- en eindtijden.
• De tijden en dagen vraagt u via de Bitcare app uiterlijk twee weken voor de maandag van de week
waarin u de opvang nodig hebt aan.
Voorbeeld:
Opvang nodig:

week 4

Opgeven voor:

Maandag 11 januari

Wisselopvang uurtarief/oneven-even weken

€ 9,88 per uur

All-in tarief dagopvang
De bruto maandbedragen zijn inclusief luiers, flesvoeding (Nutrilon 1 en 2), gevarieerde lunch, vers fruit,
tussendoortjes en drinken. Bij de dagopvang is de eerste flesvoeding mogelijk vanaf 08.15 uur en wordt de
meegebrachte eigen maaltijd (tot 1,5 jaar) om 16.15 uur gegeven.

Aanvullende gemaksdiensten dagopvang:
Ontbijt: Kinderen die tussen 06.45 en 07.30 uur naar onze opvang komen kunnen gebruik maken van ons
ontbijt. De kosten hiervoor bedragen € 1,00 per ontbijt.
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Warme maaltijd: Kinderen vanaf 1 jaar bieden wij een warme maaltijd aan. Deze maaltijd wordt om 16.45
uur gezamenlijk gegeten. De kosten hiervoor bedragen € 3,64 per maaltijd (inclusief nagerecht). Baby’s
kunnen bij ons een potje mee-eten (tot 1,5 jaar oud), de kosten hiervoor bedragen
€ 1,30 (4 en 6 maanden) en € 1,55 (8 en 12 maanden) per potje, deze baby’s eten de warme maaltijd om
16.15 uur.
Het kan voordeliger zijn om uw huidige contract om te zetten. U dient hiervoor te kijken naar uw eigen
netto bijdrage.

Rekenvoorbeeld
Kinderen
Aantal dagen
Gezinsinkomen
Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

: Zorgeloos Contract
:1
: 2 dagen à 10,5 uur
: € 56.000,00
: € 785,33
: € 168,35
: € 1,85

Rekenvoorbeeld
Kinderen
Aantal dagen
Gezinsinkomen
Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

Rekenvoorbeeld
Kinderen
Aantal dagen
Gezinsinkomen
Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

: 52 weken contract
:1
: 2 dagen à 10 uur
: € 56.000,00
: € 762,70
: € 175,08
: € 2,02

: 48 weken contract
:1
: 2 dagen à 10 uur
: € 56.000,00
: € 726,40
: € 184,00
: € 2,30

Vaste opvangdagen en tijden buitenschoolse opvang
Voor de buitenschoolse opvang werken we met vastgestelde variabele start- en eindtijden. We bieden de
volgende arrangementen aan:
Zorgeloos arrangement:
de schoolweken opvang VSO en/of NSO tot 18.00 uur, 10 vakantieweken per jaar opvang van 08.30 –
18.00 uur (op contractueel vastgelegde opvangdagen) en gegarandeerde opvang tijdens
studiedagen/middagen (conform aangevraagde tijden) op contractueel vastgelegde opvangdagen voor
hetzelfde voordelige uurtarief. De studiedagen/middagen worden achteraf extra in rekening gebracht.
40 weken per jaar VSO/NSO
€ 7,68 per uur
10 Vakantieweken
€ 7,68 per uur
Studiedag/middagen
€ 7,68 per uur
Vervroegde opvang (06.45 tot 07.30)
€ 7,68 per uur
Verlengde opvang (18.00 tot 19.00 uur)
€ 7,68 per uur
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40 schoolweken met contract vakantieopvang
Opvang gedurende het hele kalenderjaar tijdens de schoolweken, studiedagen en schoolvakanties. Voor
de studiedagen (minimale aanwezigheid van 3 kinderen) en schoolvakanties koopt u vakantiedagen in.
Deze dagen worden in het maandbedrag meegenomen.
Voor schooltijd vanaf 06.45/07.00/07.15/07.30/07.45/08.00 uur
€ 7,92 per uur
Na schooltijd tot 16.15/16.30/16.45/17.00 uur
€ 8,16 per uur
Na schooltijd tot 17.30/17.45/18.00/18.15/18.30/18.45/19.00 uur
€ 7,92 per uur
Vakantieopvang:
Starttijden vakantieopvang: 06.45/07.00/07.15/07.30/07.45/08.00/08.30/09.00/09.15 uur
Eindtijden vakantieopvang: 16.15/16.30/16.45/17.00/17.30/17.45/18.00/18.15/18.30/18.45/19.00 uur.
Minimale afname per vakantiedag is van 9.15 tot 16.15 uur.
Vakantieopvang 6, 7 of 8 dagen
€ 8,50 per uur
Vakantieopvang 9, 10, 11 of 12 dagen
€ 8,17 per uur
Vakantieopvang meer dan 12 dagen
€ 7,82 per uur
Vakantieopvang nodig, aanvragen via flex opvang in Bitcare:
Carnavalsvakantie 2021: aanvragen uiterlijk voor maandag 25 januari
Meivakantie 2021: aanvragen uiterlijk voor maandag 29 maart
Zomervakantie 2021: aanvragen uiterlijk voor maandag 14 juni
Herfstvakantie 2021: aanvragen uiterlijk voor maandag 20 september
Kerstvakantie 2021: aanvragen uiterlijk voor maandag 22 november
Mocht uw kind in de vakantie niet aanwezig zijn willen we vragen om verlof in Bitcare aan te vragen.
40 schoolweken zonder contract vakantieopvang
Kinderopvang gedurende het hele kalenderjaar tijdens de schoolweken.
Voor schooltijd vanaf 06.45/07.00/07.15/07.30/07.45/08.00 uur
€ 8,73 per uur
Na schooltijd tot 16.15/16.30/16.45/17.00 uur
€ 8,98 per uur
Na schooltijd tot 17.30/17.45/18.00/18.15/18.30/18.45/19.00 uur
€ 8,73 per uur

Wisselopvang buitenschoolse opvang
U geeft aan welke en hoeveel weekdagen u wilt reserveren. Wij houden dan op de gewenste weekdagen
een plaats gereserveerd. De minimale afname voor de BSO is 8 uur per maand voor de voorschoolse
en/of naschools opvang. De BSO is 40 weken per jaar geopend. Op jaarbasis brengen we minimaal 96 uur
in rekening. De vakantieopvang valt buiten de minimale afname per maand.
Voorwaarden van de wisselopvang:
• Bij het aanvragen van de wisselopvang werken we met de variabele start- en eindtijden.
• De tijden en dagen vraagt u via de Bitcare app uiterlijk twee weken voor de maandag aan waarin u
de opvang nodig hebt.
Voorbeeld:
Opvang nodig:
week 4
Opgeven voor:

Maandag 11 januari

Wisselopvang uurtarief/oneven-even weken

€ 9,10 per uur
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All-in tarief buitenschoolse opvang
De bruto maandbedragen zijn inclusief groepsactiviteiten, uitstapjes, fruit, tussendoortjes en drinken.
Tijdens de schoolvakanties/roostervrije dagen verzorgen wij de lunch.

Aanvullende gemaksdiensten buitenschoolse opvang:
Ontbijt: Kinderen die tussen 06.45 en 07.30 uur naar onze opvang komen kunnen gebruik maken van ons
ontbijt. De kosten hiervoor bedragen € 1,00 per ontbijt.
Warme maaltijd: Deze maaltijd wordt tussen 17.00 en 17.30 uur gezamenlijk gegeten. De kosten hiervoor
bedragen € 3,91 per maaltijd (inclusief nagerecht).
Het kan voordeliger zijn om uw huidige contract om te zetten. U dient hiervoor te kijken naar uw eigen
netto bijdrage.

Rekenvoorbeeld
Kinderen
Aantal dagen
Gezinsinkomen
Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

: Zorgeloos Contract
:1
: 2 dagen NSO/vakantieopvang
: € 56.000,00
: € 326,40
: € 79,05
: € 1,86

Rekenvoorbeeld
Kinderen
Aantal dagen
Gezinsinkomen
Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

Rekenvoorbeeld
Kinderen
Aantal dagen
Gezinsinkomen
Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

: 40 weken contract met
vakantiedagen
:1
: 2 middagen 3,5 uur
14 vakantiedagen à 10 uur
: € 56.000,00
: € 302,49
: € 79,35
: € 2,07

: 40 weken contract
:1
: 2 middagen 3,5 uur
: € 56.000,00
: € 232,56
: € 77,34
: € 2,90
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Tabel Kinderopvangtoeslag 2021 (dagopvang: € 8.46 en BSO:

€ 7.27)
Hoeveel toeslag u kunt krijgen hangt af van uw (gezamenlijk) toetsingsinkomen, hoeveel van uw kinderen
naar de kinderopvang gaan en van de soort opvang. De overheid betaalt een percentage van de kosten
voor kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw
inkomen, hoe hoger de bijdrage.
Toetsingsinkomen:
lager dan
20.302
20.303
21.654
21.655
23.004
23.005
24.357
24.358
25.709
25.710
27.061
27.062
28.412
28.413
29.760
29.761
31.214
31.215
32.666
32.667
34.122
34.123
35.574
35.575
37.031
37.032
38.484
38.485
39.972
39.973
41.463
41.464
42.953
42.954
44.443
44.444
45.936
45.937
47.427
47.428
48.916
48.917
50.407
50.408
52.036
52.037
55.230
55.231
58.423
58.424
61.618
61.619
64.813
64.814
68.006
68.007
71.202
71.203
74.396
74.397
77.590
77.591
80.786
80.787
83.979
83 980
87.176
87.177
90.370
90.371
93.562

1e kind
96,0%
96,0%
96,0%
96,0%
96,0%
95,6%
94,5%
93,5%
92,6%
92,0%
91,0%
90,5%
89,7%
88,9%
88,3%
87,5%
86,8%
86,1%
85,2%
84,7%
83,9%
83,3%
82,4%
80,9%
80,1%
79,0%
76,8%
74,5%
72,3%
69,9%
67,6%
65,4%
63,1%
60,9%
58,4%
56,2%

2e kind
96,0%
96,0%
96,0%
96,0%
96,0%
95,7%
95,5%
95,3%
95,1%
95,0%
94,8%
94,6%
94,6%
94,6%
94,6%
94,6%
94,6%
94,6%
94,6%
94,6%
94,6%
94,6%
94,6%
94,6%
94,2%
93,6%
93,2%
92,9%
92,2%
91,7%
91,2%
90,5%
90,0%
89,6%
89,3%
88,6%

Toetsingsinkomen:
93.563
96.757
96.758
100.015
100.016
103.287
103.288
106.558
106.559
109.829
109.830
113.099
113.100
116.371
116.372
119.644
119.645
122.916
122.917
126.184
126.185
129.456
129.457
132.729
132.730
135.999
136.000
139.270
139.271
142.541
142.542
145.813
145.814
149.088
149.089
152.356
152.357
155.628
155.629
158.897
158.898
162.171
162.172
165.443
165.444
168.714
168.715
171.985
171.986
175.253
175.254
178.527
178.528
181.797
181.798
185.070
185.071
188.342
188.343
191.615
191.616
194.884
194.885
198.154
198.155
en hoger

1e kind 2e kind
54,0% 88,2%
51,6% 87,7%
49,6% 87,0%
47,5% 86,5%
45,4% 86,1%
43,3% 85,8%
41,4% 85,1%
39,5% 84,5%
37,6% 84,1%
35,7% 83,5%
34,1% 83,2%
33,3% 82,5%
33,3% 81,9%
33,3% 80,9%
33,3% 80,6%
33,3% 79,8%
33,3% 78,9%
33,3% 78,3%
33,3% 77,4%
33,3% 76,9%
33,3% 76,2%
33,3% 75,5%
33,3% 74,8%
33,3% 73,8%
33,3% 73,3%
33,3% 72,6%
33,3% 71,8%
33,3% 71,1%
33,3% 70,5%
33,3% 69,8%
33,3% 69,0%
33,3% 68,5%
33.3% 67,6%
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Wij incasseren op:
25 januari 2021 voor de maand februari
25 februari 2021 voor de maand maart
25 maart 2021 voor de maand april
23 april 2021 voor de maand mei
25 mei 2021 voor de maand juni
25 juni 2021 voor de maand juli
23 juli 2021 voor de maand augustus
24 augustus 2021 voor de maand september
24 september 2021 voor de maand oktober
22 oktober 2021 voor de maand november
24 november 2021 voor de maand december
24 december 2021 voor de maand januari

Ruildagen/extra dagen
Extra uren en ruildagen vraagt u uiterlijk twee weken voor de maandag aan waarin uw de opvang nodig
heeft. Bijvoorbeeld u heeft opvang nodig op vrijdag 17 december, de aanvraag dient dan uiterlijk op
maandag 29 november binnen te zijn. De ruildagen of extra dagen worden 7 werkdagen van te voren
definitief. De wisselopvang heeft voorrang op de ruil- en extra dagen.

Ophaal- en brengtijden
De haal- en brengtijden zijn contractueel vastgelegd. Het is van belang deze tijden goed in acht te nemen.
Onze personeelsplanning is namelijk afgestemd op de afgesproken haal- en brengtijden, komt u eerder of
later dan kan het zijn dat we op dat moment niet aan kind-leidster ratio voldoen. Voor een fijne
overdracht dient u ongeveer 5 à 10 minuten binnen de ophaal- en brengtijden te reserveren.

Het hele jaar open!
Bij Kinderopvang Eerste Klas zijn de kinderen het hele jaar welkom, met uitzondering van de officiële
feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste
Kerstdag, Tweede Kerstdag, 5 mei in de lustrumjaren en op eventuele studiedagen. Indien 5, 24 en 31
december op een werkdag valt, sluiten wij om 17.00 uur.
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