
TARIEVEN 2022
Gemiddeld 

uurtarief

Uren per 

maand
maandtarief

Voorschoolse opvang van 06:45 tot 08:30 € 8,65 7,58 uur  €             65,57 

van 07:30 tot 08:30 € 8,65 4,33 uur  €             37,46 

Naschoolse opvang

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

(bovenbouw)
van 14:45 tot 18:30 € 8,65 23,00 uur  €           198,95 

Woensdag van 12:15 tot 15:00 € 8,65 19,67 uur  €           170,15 

Woensdag van 12:15 tot 18:30 € 8,65 31,33 uur  €           271,00 

vrijdag (onderbouw) van 12:15 tot 15:00 € 8,65 19,67 uur  €           170,15 

vrijdag (onderbouw) van 12:15 tot 18:30 € 8,65 31,33 uur  €           271,00 

Voorschoolse opvang van 06:45 tot 08:30 € 9,25 5,83 uur  €             53,93 

van 07:30 tot 08:30 € 9,25 3,33 uur  €             30,80 

Naschoolse opvang

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

(bovenbouw)
van 14:45 tot 18:30 € 9,25 12,50 uur  €           115,63 

Woensdag Van 12:15 tot 15:00 € 9,25    9,17 uur  €             84,82 

Woensdag Van 12:15 tot 18:30 € 9,25 20,83 uur  €           192,68 

vrijdag (onderbouw) van 12:15 tot 15:00 € 9,25    9,17 uur  €             84,82 

vrijdag (onderbouw) van 12:15 tot 18:30 € 9,25 20,83 uur  €           192,68 

Gemiddeld 

uurtarief
Uren per dag Dagtarief

Naschoolse opvang eenmalig van 14:45 tot 18:30 € 9,51 3,75   uur  €             35,66 

Naschoolse opvang eenmalig van 12:15 tot 18:30 € 9,51 6,25   uur  €             59,44 

Naschoolse opvang eenmalig van 12:15 tot 15:00 € 9,51 2,75   uur  €             26,15 

- Bij een contract inclusief vakantie bouwt u per maand 10,5 uur (een vakantiedag) op wat per jaar neerkomt op

126 vakantie-uur, het zogenoemde flextegoed. Deze 126 uur is over het hele jaar vrij opneembaar.

- De voorschoolse opvang is geopend van 06:45 tot 08:30 uur. U kunt uw kind tot 08:00 uur brengen. Bovenstaande 

tarieven zijn inclusief een ontbijt welke wij aanbieden tot 08:00 uur.

- Bij een contract exclusief vakantie heeft u enkel opvang in de schoolweken. Alle tarieven zijn echter berekend over 12

maanden, waardoor u wel elke maand een fatuur van ons ontvangt.

- Desgewenst kunt u flexibele opvang bij ons afnemen. Dit tarief wordt ook gehanteerd voor extra afgenomen opvang.

Op onze website www.kcdespeelweide.nl vindt u de uitgebreide tarievenlijst met alle opvangvormen.

Het maximaal te vergoeden uurtarief door de overheid voor 2021 is de overheid voor 2022 is € 7,31

Buitenschoolse opvang

Contract inclusief vakantie

Contract exclusief vakantie

Flexibele opvang


