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Tarievenkrant 2023 

Kinderopvang Eerste Klas 

BSO: 
Vaste opvangdagen en tijden: 
Voor de buitenschoolse opvang werken we met vastgestelde variabele start- en eindtijden. 
Starttijden: 06.45, 07.00, 07.15, 07.30, 07.45 en 08.00 uur 
Eindtijden:  16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15 of 18.30.  
 
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   € 8,54 per uur 
10 Vakantieweken    € 8,54 per uur 
Studiedag/middagen     € 8,54  per uur 
Vervroegde opvang (06.45 tot 07.30)  € 8,54 per uur 
Verlengde opvang (18.00 tot 18.30 uur) € 8,54  per uur 
 

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  € 8,81 per uur 
Na schooltijd tot 16.15/16.30/16.45/17.00 uur    € 9,08 per uur  
Na schooltijd tot 17.30/17.45/18.00/18.15/18.30 uur   € 8,81 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 uur. 
Minimale afname per vakantiedag is van 9.15 tot 16.15 uur. 
Vakantieopvang 6, 7 of 8 dagen      € 9,46 per uur 
Vakantieopvang 9, 10, 11 of 12 dagen     € 9,09 per uur 
Vakantieopvang meer dan 12 dagen      € 8,70 per uur 
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Vakantieopvang nodig, aanvragen via flex opvang in Bitcare: 
Carnavalsvakantie 2023: aanvragen uiterlijk voor maandag 2 januari 2023 
Meivakantie 2023: aanvragen uiterlijk voor maandag 6 maart  2023 
Zomervakantie 2023: aanvragen uiterlijk voor maandag 1 mei 2023 
Herfstvakantie 2023: aanvragen uiterlijk voor maandag 28 augustus 2023 
Kerstvakantie 2023: aanvragen uiterlijk voor maandag 23 oktober 2023 
Carnavalsvakantie 2024: aanvragen uiterlijk voor maandag 25 december 2023 
Mocht uw kind in de vakantie niet aanwezig zijn, dan kunt u via Bitcare verlof aanvragen.  
 

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  € 9,71 per uur 
Na schooltijd tot 16.15/16.30/16.45/17.00 uur    € 9,99 per uur  
Na schooltijd tot 17.30/17.45/18.00/18.15/18.30 uur   € 9,71 per uur 
 

All-in tarief: 
De bruto maandbedragen zijn inclusief groepsactiviteiten, uitstapjes, fruit, tussendoortjes en drinken. 
Tijdens de schoolvakanties/roostervrije dagen verzorgen wij de lunch. 

 
Aanvullende gemaksdiensten: 
Ontbijt: Kinderen die tussen 06.45 en 07.30 uur naar onze opvang komen kunnen gebruik maken van ons 
ontbijt. De kosten hiervoor bedragen € 1,20 per ontbijt.  
 
Warme maaltijd: Deze maaltijd wordt tussen 17.00 en 17.30 uur gezamenlijk gegeten. De kosten hiervoor 
bedragen € 4,16 per maaltijd (inclusief nagerecht).  
 

Ruildagen: 
Ruilen van dagen is mogelijk, mits de kind- en personeelsbezetting dit toelaten en binnen de gestelde 
kaders valt, met een maximum van 5 ruildagen per kind per kalenderjaar. Een schooldag kan alleen voor 
een schooldag geruild worden en een vakantiedag voor een vakantiedag. Ruildagen dienen vooraf, 
uiterlijk twee weken voor de maandag waarin uw de opvang nodig heeft of een opvangdag wilt ruilen via 
de Bitcare app aangevraagd te worden. Kinderopvang Eerste Klas deelt via de opmerkingen aan de ouder 
mee per wanneer de ruiling definitief is (7 werkdagen vóór de aangevraagde ruildag). Kan de ruildag niet 
doorgaan zullen wij deze annuleren.   

 
Inhaaldag bij ziekte: 
Elk kind heeft per kalenderjaar bij ziekte recht op één inhaaldag, mits de kind- en personeelsbezetting dit 
toelaten.  
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Annuleringskosten 
Kinderopvang Eerste Klas zal bij een annulering kosten in rekening brengen. De hoogte hiervan wordt 
bepaald aan de hand van de periode tussen de begintijd van de opvang en de datum waarop wij de 
annulering hebben ontvangen. Bij annuleren minimaal twee maanden voor de aanvangsdatum bedragen 
de annuleringskosten € 75,00.  Bij annuleren minder dan één maand voor aanvang bedragen de 
annuleringskosten de kosten van één maand kinderopvang (contractueel overeengekomen).  
 

Kinderopvangtoeslag 2023: 
Het maximale uurtarief vanuit de toeslagen is voor de buitenschoolse opvang vastgesteld op € 7,72 per 
uur.  
 

Wij incasseren op: 
25 januari 2023 voor de maand februari 
24 februari 2023 voor de maand maart  
24 maart 2023 voor de maand april  
25 april 2023 voor de maand mei  
25 mei 2023 voor de maand juni  
23 juni 2023 voor de maand juli  
25 juli 2023 voor de maand augustus  
25 augustus 2023 voor de maand september  
25 september 2023 voor de maand oktober  
25 oktober 2023 voor de maand november 
24 november 2023 voor de maand december 
22 december 2023 voor de maand januari  
 

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 de kind-leidster ratio voldoen.   
 

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. 
 


