Aanbod en tarieven, buitenschoolse opvang Uden e.o.
U krijgt wellicht meer terug dan u denkt!
Dit voorbeeld betreft een gezin dat in 2016 gebruik gaat maken van 1 dagdeel buitenschoolse opvang (3
uur), voor 1 kind. Zij nemen een 40 schoolweken pakket af met flexibele vakantieopvang.
Gezamenlijk
inkomen per
jaar
€ 25.000
€ 35.000
€ 45.000
€ 55.000
€ 65.000

Factuur
Maximale
Bijdrage %
Bijdrage €
Netto
Bijdrage Bijdrage
Kanteel
vergoeding
vanuit
vanuit
uurprijs na
% ouder € ouder
p.mnd/p.kind belastingdienst belastingdienst* belastingdienst
vergoeding
€ 70,70
€ 7,07 p.uur
€ 70,70
€ 7,07 p.uur
€ 70,70
€ 7,07 p.uur

€ 66,90
€ 6,69 p.uur
€ 66,90
€ 6,69 p.uur
€ 66,90
€ 6,69 p.uur

1e kind: 92,80%

€ 62,08

7,20%

€ 8,62

€ 0,86

e

€ 63,42

5,20%

€ 7,28

€ 0,73

e

€ 58,07

13,20%

€ 12,63

€ 1,26

e

€ 62,89

6,00%

€ 7,81

€ 0,78

e

€ 53,59

19,90%

€ 17,11

€ 1,71

e

€ 62,89

6,00%

€ 7,81

€ 0,78

e

2 kind: 94,80%
1 kind: 86,80%
2 kind: 94,00%
1 kind: 80,10%
2 kind: 94,00%

€ 70,70

€ 66,90

1 kind: 74,90%

€ 50,11

25,10%

€ 20,59

€ 2,06

€ 7,07 p.uur

€ 6,69 p.uur

2e kind: 92,90%

€ 62,15

7,10%

€ 8,55

€ 0,85

€ 70,70

€ 66,90

1e kind: 64,10%

€ 42,88

35,90%

€ 27,82

€ 2,78

€ 7,07 p.uur

€ 6,69 p.uur

2e kind: 90,80%

€ 60,75

9,20%

€ 9,95

€ 1,00

* Het kind met de meeste opvanguren is

1e

kind.

Via de belastingdienst krijgt u in 2017 kinderopvangtoeslag tot maximaal € 6,69
voor de buitenschoolse opvang. De tegemoetkoming is afhankelijk van de
hoogte van het belastbare gezinsinkomen.
Bekijk de belastingtabel voor 2017 op de laatste pagina.
Eventueel kunt u een proefberekening maken van uw persoonlijke situatie
via de rekentool doen op onze website: www.kanteel.nl/rekentool

Aanbod Kanteel

Heeft u hulp nodig bij het
uitzoeken van de vorm van
opvang die het beste aansluit
bij uw persoonlijke situatie?
Neem gerust contact met ons
op!

Voor de buitenschoolse opvang wordt gerekend met vaste dagdelen met een uurprijs vanaf € 7,07 van
7:30u tot starttijd school (bij voorschoolse opvang) en vanaf eindtijd school tot 18:00u (naschoolse
opvang). Vervroegde opvang vanaf 7:00u en opvang na 18:00u op aanvraag.
Kanteel heeft de laagste prijs bij een vast contract voor 40 schoolweken. Voor de buitenschoolse opvang
is dat € 7,07 per uur, uitgaande van vaste dagdelen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden!
Deze prijs is berekend over de openingsuren per jaar en wordt gefactureerd in maandelijkse termijnen.
Alle onderstaande tarieven zijn inclusief voeding, met uitzondering
van warm eten.

Buitenschoolse opvang tijdens 40 schoolweken
Op de volgende pagina ziet u de tarieven voor de buitenschoolse opvang tijdens de 40 schoolweken:
Deze prijs is berekend over de openingsuren in 40 weken per jaar en wordt gefactureerd in maandelijkse
termijnen.

40 schoolweken BSO
1 dagdeel BSO
2,5 uur (excl. vervoer)*

Tijden
15:30-18:00u

1 dagdeel BSO
3 uur (excl. vervoer)*

15:00-18:00u of een blok
van min. 3 uur vanaf
eindtijd school
12:00-18:00u

1 dagdeel BSO
6 uur (excl. vervoer)
1 dagdeel korte BSO (2,5
/ 3 uur) (incl. vervoer)*
1 dagdeel lange BSO (6
uur) (incl. vervoer)
Vervoer van flex. opvang
van school naar bso
Zwemmen onder BSO
tijd; vervoer van BSO
naar zwembad
Dagdelen om de week

15:00-18:00u of
15:30-18:00u
12:00-18:00u

Extra dagdeel (voor
kinderen die een
contract/strippenkaart
hebben)

Vso: 7:30-starttijd school
BSO: eindtijd school –
18:00u, of een blok van
minimaal 3 uur vanaf
eindtijd school
Vso: 7:30-starttijd school
BSO: eindtijd school –
18:00u, of een blok van
minimaal 3 uur vanaf
eindtijd school
Bijv. 18:00-18:30u

Geheel flexibele opvang
(afname per dagdeel)

Half uur extra op
reguliere tijden

Uurtarief
€ 7,07
€ 58,92 per dagdeel per maand, bijv. iedere
donderdagmiddag
€ 7,07
€ 70,70 per dagdeel per maand, bijv. iedere
donderdagmiddag
€ 7,07
€ 141,40 per dagdeel per maand, bijv. iedere
woensdagmiddag
€ 9,44
€ 8,23

Flexibel

€ 10,10 per rit

Flexibel

€ 2,88 per rit

Conform contract

€ 0,30 per uur op de uurprijs van het betreffende
dagdeel
Het uurtarief van het contract met een toeslag
van € 0,30

€ 8.00

Zelfde uurtarief als betreffende dagdeel

* Afhankelijk van eindtijd school zal 2,5 uur, 3 uur of 3,25 enz. in rekening gebracht worden.

Voorschoolse opvang tijdens 40 schoolweken
Hieronder ziet u de tarieven voor de voorschoolse opvang tijdens de 40 schoolweken:
Deze prijs is berekend over de openingsuren in 40 weken per jaar en wordt gefactureerd in maandelijkse
termijnen
40 schoolweken VSO
1 dagdeel vso 1 uur
(excl. vervoer)

Tijden
7:30-8:30u

1 dagdeel vso 1 uur (incl.
vervoer)
Vervoer van flex opvang
van vso naar school
Dagdelen om de week

7:30-8:30u

Uurtarief
€ 7,07
€ 23,57 per dagdeel per maand, bijv. iedere
donderdag voorschools
€ 9,44

Flexibel

€ 10,10 per rit

Conform contract

€ 0,30 per uur op de uurprijs van het betreffende

Extra dagdeel (voor
kinderen die een
contract/strippenkaart
hebben)
Geheel flexibele opvang
(afname per dagdeel)
Half uur extra op
reguliere tijden

Dagdeel vso of BSO

dagdeel
Het uurtarief van het contract met een toeslag
van € 0,30

Dagdeel vso of BSO

€ 8,00

Bijv. 7:00-7:30u

Zelfde uurtarief als betreffende dagdeel

Vakantieopvang
We kennen bij Kanteel drie soorten vakantie opvang. U kunt kiezen uit:

Vaste vakantieopvang, voor de 11 vakantieweken per jaar

Strippenkaart vakantieopvang

Flexibele vakantieopvang
Vaste vakantieopvang
Dit is een contract voor 11 weken vakantieopvang per jaar. Via de website bevestigt u per vakantie de
aan- of afmelding van de vakantiedagdelen.
De factuur van de vaste vakantieopvang wordt verdeeld over 12 maandelijkse termijnen en kan
tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand ? De prijs voor deze vaste
vakantieopvang is € 7,07 per uur, alleen af te nemen per dagdeel.

Voordeel: gespreide betaling van de factuur over 12 maanden. Een gegarandeerd plaats op de
vastgelegde dagdelen

Nadeel: u betaalt ook voor gecontracteerde dagdelen waar u misschien geen gebruik van maakt,
maar het is wel mogelijk dagdelen te ruilen.
Vaste vakantieopvang
Hele dag

Halve dag

Half uur of uur extra
opvang

Tijden
8:00-18:00u

Uurtarief
€ 7,07
€ 64,81 per maand voor 1 vaste dag opvang
tijdens de 11 vakantieweken (bijv. iedere
donderdag)
8:00-13:00u/
€ 7,07
13:00-18:00
€ 32,40 per maand voor 1 vaste
ochtend/middag tijdens de 11 vakantieweken
(bijv. iedere donderdagochtend)
Voor- of na een dagdeel € 7,07

Strippenkaart vakantieopvang
Hierbij koopt u een strippenkaart (die op onze administratie blijft), waarmee u minimaal 12 dagdelen
vakantieopvang kunt inzetten. Voor het kalenderjaar geeft u aan hoeveel strips u wilt kopen voor uw kind.
Dit is minimaal 12 strips, op te hogen per 2 strippen. Als uw dagdelen op zijn, kunt u extra dagdelen

afnemen. Deze strippenkaart kunt u alleen per kalenderjaar kopen, en is 1 kalenderjaar geldig. Via de
website bevestigt u per vakantie de aanmelding van de vakantiedagdelen.
De factuur van deze strippenkaart wordt verdeeld over 12 maandelijkse termijnen en kan niet eerder
beëindigd worden. De prijs voor deze vorm van opvang is € 7,22 per uur. U kunt de opvang alleen per
dagdeel (= 5 uur) afnemen.

Voordeel: gespreide betaling van de factuur over 12 maanden. Indien u de opvang voor de
sluitingsdatum bevestigd/aanvraagt heeft u gegarandeerd plaats.

Nadeel: u betaalt ook voor gecontracteerde dagdelen waar u misschien geen gebruik van maakt.
Strippenkaart
vakantieopvang
Hele dag

Tijden

Uurtarief

8:00-18:00u

Halve dag

8:00-13:00u/
13.00-18.00
Voor- of na een
dagdeel

€ 7,22
€ 36,10 per maand bij het afnemen van 12
strippen van 5 uur
€ 7,22

Half uur of uur extra
opvang

€ 7,22

Flexibele vakantieopvang
U geeft per vakantie de benodigde opvang door via onze website. Doet u dit voor de sluitingsdatum heeft
u gegarandeerd plaats. Bent u na de sluitingsdatum dan moeten we de mogelijkheden voor u bekijken en
kan er wellicht geen plaats meer zijn op de gewenste locatie en/of dag. Wij bekijken dan of we een
alternatief kunnen bieden.
De kosten van de flexibele vakantieopvang worden de maand voor de vakantie in rekening gebracht. De
prijs voor deze vorm van opvang is € 8,00 per uur voor kinderen die verder geen opvang afnemen tijdens
de 40 schoolweken. Kinderen die al een contract hebben voor de 40 schoolweken kunnen geheel flexibele
vakantieopvang afnemen tegen een tarief met een toeslag van € 0,30 op het voor u reguliere uurtarief.
Alleen af te nemen per dagdeel.

Voordeel: u reserveert wat u nodig hebt en betaalt wat voor u is gereserveerd.

Nadeel: de kosten worden de maand voor de vakantie gefactureerd, en niet verspreid over 12
maandelijkse termijnen.
Flexibele
vakantieopvang
Per dagdeel (voor
kinderen met
contract/strippenkaart)
Geheel flexibele opvang
(afname per dagdeel,
zonder contract)
Half uur of uur extra
opvang

Tijden

Uurtarief

8:00-13:00u/
13:00-18:00u

Het uurtarief van het contract met een toeslag
€ 7,37
€ 36,85 per dagdeel
€ 8,00
€ 40,00 per dagdeel

8:00-13:00u/
13:00-18:00
Voor- of na een
dagdeel

Zelfde uurtarief als betreffende dagdeel

Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten.

Aanvullend aanbod buitenschoolse opvang Kanteel
BSO tijden aangepast
Veel scholen bieden tegenwoordig een continurooster. Voor veel ouders
betekent dit extra buitenschoolse opvang. Om deze ouders tegemoet te
komen biedt Kanteel twee opties aan: een BSO-opvangblok van 3 uur vanaf
einde schooltijd (bijvoorbeeld van 14:30-17:30 u.) of gewoon van
eindtijd school tot 18:00u. Kanteel kiest bewust voor een blok van minimaal 3 uur.
Tijdens de BSO willen we de kinderen graag leuke activiteiten aanbieden.
Dit is niet goed mogelijk als er steeds kinderen tussentijds vertrekken.
Ruilen van vaste dagdelen
Wanneer u vaste dagdelen afneemt bij Kanteel kunt u gebruik maken van de ruilregeling wanneer uw kind
niet naar de opvang is geweest. Ruilen mag onbeperkt, binnen ongeveer 1 maand, met een gelijk aantal
uren. Kan de ruiling niet vanwege de bezetting op de groep kunnen we uitwijken naar een andere groep
en/of locatie. Of de ruiling blijft staan voor de volgende maand.
Opvang tijdens studiedagen
Basisscholen hebben regelmatig een continurooster en/of studiedag. Indien dit het geval is kunt u bij
Kanteel extra
opvang aanvragen. Bij voldoende aanmeldingen gaan wij eerder/of de hele dag open.
Sportcoach
Kanteel heeft een sportcoach in dienst voor alle BSO locaties. Samen met de gemeente Uden wordt zo
geïnvesteerd in het laten bewegen van kinderen in de vrije tijd. De sportcoach rouleert over alle BSO
locaties in Uden, Volkel, Odiliapeel en Zeeland en biedt een uitdagend en gevarieerd sport- en spelaanbod
voor de BSO kinderen van 4-12 jaar. Dat aanbod wordt natuurlijk samen met de kinderen bepaald en
vindt zowel binnen als buiten plaats. Ook zijn er mogelijkheden om de samenwerking te zoeken met
sport- en spelverenigingen. Denk daarbij aan: een voetbalwedstrijd tussen BSO’s, breakdanceworkshops,
allerlei gymvormen, etc.
Warme maaltijden
Voor kinderen die gebruik maken van verlengde opvang bestaat de mogelijkheid tot het afnemen van
een warme maaltijd. Als eerste kinderopvangorganisatie in Uden e.o. kunnen kinderen die gebruik maken
van opvang na 18.00 u. gezellig samen eten.
De kosten van deze warme maaltijd bedragen maar € 3,- per maaltijd. Wilt u gebruik maken van dit
aanbod of wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met het hoofdkantoor van Kanteel.

