Tarieven buitenschoolse
opvang 2021.

Extra opvang.2,3,6,7,8,9

Extra opvang per uur
Met ingang van 1 januari 2021 hanteert Kwink onderstaande tarieven . In deze
tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming die je van de
Belastingdienst krijgt. Daardoor is het bedrag dat je uiteindelijk betaalt lager dan
het maandtarief hieronder. De rijksnorm1 voor buitenschoolse opvang is € 7,27.
10

Vakantie-opvang
per dag9

Uren
per dag

Bruto
uurtarief

Afhankelijk
van de
schooleindtijd

€ 9,05

11,00

€ 9,05

Uren
per dag

Bruto
uurtarief

Afhankelijk
van de
openingsuren
van school

€ 9,05

52-weken-arrangement.2,3,6,8,9
(inclusief schoolvakanties en exclusief andere schoolvrije dagen)

Rekenvoorbeelden

Uren
per dag

Uren
per maand

Bruto
uurtarief

Bruto
maandtarief

12.00 uur - 18.30 uur

6,50

32,67

€ 7,74

€ 252,84

14.45 uur - 18.30 uur

3,75

23,50

€ 7,74

€ 181,89

I.c.m. 40 of 52 weken
arrangement

40-weken-arrangement.2,3,4,6,8

(exclusief schoolvakanties en andere schoolvrije dagen)

Rekenvoorbeelden

Voorschoolse opvang.2,3,4,5,6,8
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Uren
per dag

Uren
per maand

Bruto
uurtarief

Bruto
maandtarief

12.00 uur - 18.30 uur

6,50

21,67

€ 9,05

€ 196,08

14.45 uur - 18.30 uur

3,75

12,50

€ 9,05

€ 113,13

Precies weten
wat jij gaat
betalen?
Met onze rekentool maak
je eenvoudig een
persoonlijke berekening.

Aanvulling tarieven
buitenschoolse opvang 2021.
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1. De rijksnorm is het bedrag waarmee de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst
wordt berekend.
2. Voor de 12 schoolvakantieweken sluiten wij aan bij de officiële vakantieweken van de
Rijksoverheid Regio Midden. Daarnaast gaan wij uit van 2 weken meivakantie.
3. De openingstijden van onze buitenschoolse opvang (voorschoolse opvang en
naschoolse opvang) sluiten aan bij de schooltijden en de hele schoolvakantieweken van
de basisschool.
4. Voor het 40-weken-arrangement ontvang je iedere maand een factuur.
5. Wij bieden op sommige locaties kinderopvang vanaf 7.00 uur. Onze medewerkers
brengen de kinderen naar school. Het aantal uren per maand kan afwijken; dat is
afhankelijk van de begintijd van de basisschool.
6. Het aanbod verschilt per locatie en is afhankelijk van de beschikbaarheid.
7. Extra opvang kun je direct aanvragen via het ouderportaal.
8. Alle arrangementen zijn vrijgesteld van btw.
9. Vakantieopvang neem je af in hele dagen: van 7.30 tot 18.30 uur.
10. Het maandbedrag op je factuur kan maximaal € 0,10 in prijs verschillen met de bruto
maandprijs in het tarievenoverzicht.

