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Tarieven Stichting Boter, Kaas en Overblijf 2023 

Buitenschoolse opvang 
Lekker Los en Eigenwijs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal Prijs per Prijs per Uren per Uren per Gem. 

dagen maand jaar maand jaar uurprijs

1 € 198,06 € 2.376,67 22,58 271 € 8,77

2 € 396,11 € 4.753,34 45,17 542 € 8,77

3 € 594,17 € 7.130,01 67,75 813 € 8,77

4 € 792,22 € 9.506,68 90,33 1084 € 8,77

Aantal Prijs per Prijs per Uren per Uren per Gem. 

dagen maand jaar maand jaar uurprijs

1 € 114,50 € 1.374,00 12,50 150 € 9,16

2 € 229,00 € 2.748,00 25,00 300 € 9,16

3 € 343,50 € 4.122,00 37,50 450 € 9,16

4 € 458,00 € 5.496,00 50,00 600 € 9,16

Buitenschoolse opvang incl. vakanties LL/EW 14:45

Buitenschoolse opvang 40 schoolweken LL/EW

Flexibele buitenschoolse opvang per uur € 10,38

Buitenschoolse opvang

Losse vakantiedag € 121,66
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Toelichting tarieven buitenschoolse opvang 

 

- Het tarief voor buitenschoolse opvang is altijd zonder roostervrije dagen en 

studiedagen van school.  Indien u op een roostervrije dag of studiedag gebruik wilt 

maken van BSO, dient u dit uiterlijk twee weken van te voren aan te vragen. Ook als u 

studiedagopvang nodig heeft voor een dag waarop uw kind normaal gesproken niet 

naar onze opvang komt, is uw kind van harte welkom. Opvang is alleen mogelijk bij 

minimale deelname van 4 kinderen. Roostervrije dagen en studiedagen worden 

berekend aan de hand van de uurprijs gekoppeld aan uw contract.  

- De uren voor buitenschoolse opvang inclusief de schoolvakanties zijn als volgt 

samengesteld: 40 schoolweken met 3,5 uur opvang per dag, 11 vakantieweken met 11 

uur opvang per dag 

- Wij rekenen met 51 weken opvang in verband met sluiting van onze kerstvakantie, de 

dag na hemelvaart en goede vrijdag 

- Wij brengen per maand kosten in rekening berekend vanuit de jaarprijs van uw 

contract. U ontvangt aan het begin van de maand een factuur over de betreffende 

maand. Het bedrag wordt rond de 24e van de maand geïncasseerd (de decembermaand 

is hierop een uitzondering in verband met onze kerstsluiting). Alle maand- en 

jaarprijzen zijn afgerond. 

- De tarieven zijn inclusief workshops, activiteiten, eten en drinken en uitstapjes in de 

vakanties. 

- De opzegtermijn is één maand en kan ingaan op elke dag van de maand. Een 

opzegging kan schriftelijk gedaan worden per e-mail of per brief. Voor het 

verminderen van het aantal dagdelen geldt dezelfde procedure en opzegtermijn.  

- Indien u buitenschoolse opvang afneemt inclusief de schoolvakanties en uw contract 

wilt wijzigen in een contract voor alleen de schoolweken is dit alleen mogelijk per 1 

januari. 
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Belangrijke data 2023 
 
 

 

Vrijdag 7 april     Goede vrijdag, gesloten  
Maandag 10 april     Tweede Paasdag, gesloten   

Donderdag 27 april    Koningsdag, gesloten  

Vrijdag 5 mei     Bevrijdingsdag, geopend   
Woensdag 10 mei    Studiedag, gesloten  

Donderdag 18 mei    Hemelvaartsdag, gesloten  

Vrijdag 19 mei     Dag na Hemelvaart, gesloten   

Maandag 29 mei     Tweede Pinksterdag, gesloten    
Donderdag 21 september   Dag van de Pedagogisch Medewerker  

Dinsdag 3 oktober    Leidens Ontzet, gesloten  

Dinsdag 5 december   Sinterklaasviering, 17.00 uur gesloten  
Maandag 25 december    Eerste Kerstdag, gesloten   

Dinsdag 26 december    Tweede Kerstdag, gesloten   

Woensdag 27 december t/m     
maandag 1 januari 2024   Kerstsluiting  

  
  

   
De kerstvakantie (kerstdagen en nieuwjaarsdag uitgesloten), de Dag na 

Hemelvaart en Goede vrijdag zijn niet meegerekend in de prijs. Wij rekenen met 

51 weken opvang.    
   

Alle bovenstaande dagen die wij gesloten zijn kunnen niet geruild worden met 
andere dagen.    
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