
 

 

 

 

 

 

Tarievenwijzer 2023 
Locatie Rehoboth – Nieuwerkerk aan den IJssel 

 

Deze tarievenwijzer is opgesteld om u als lezer te informeren over onze verschillende opvang 

pakketten en tarieven. Deze pakketten omvatten de dagelijkse benodigdheden voor de kinderen. 

Denk hierbij aan luiers, gezonde voeding en speel- en knutselmaterialen. 
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Peuteropvang 

40 weken pakket - €9,50 per uur 

Opvang gedurende de schoolweken. Vastgestelde vakanties, zie sluitingsdagen 2023, heeft u geen 

opvang.  

 

Buitenschoolse opvang 

52 weken pakket - €8,17 per uur 

Opvang gedurende het hele jaar op schooldagen en in schoolvakanties, met uitzondering van de 

officiële feestdagen en de jaarlijkse studiedag van To Be Kind.  

 

48 weken pakket - €8,17 per uur 

Opvang gedurende 48 weken per jaar (inclusief 8 weken vakantieopvang). Uiterlijk in maart maakt u 

kenbaar welke 4 weken u geen gebruik maakt van de opvang. U meld uw kind af voor hele weken.  

 

40 weken pakket - €8,17 per uur 

Opvang gedurende de schoolweken. Vastgestelde vakanties, zie sluitingsdagen 2023, heeft u geen 

opvang. 

 

Berekening opvangtijden BSO 

Per kalenderjaar wordt de aanvangstijd van de BSO vastgesteld. To Be Kind overlegd regelmatig met 

school of er een wijziging is in de aanvangstijden. Eventuele veranderingen worden dan doorgevoerd 

in ons systeem. Het kan voorkomen dat u hierdoor een nieuw contract moet ondertekenen met 

nieuwe tijden. Let erop dat u dit ook wijzigt bij de belastingdienst. 

 

Studiedagen vanuit school 

Bij studiedagen van de school, is het mogelijk om (bij minimaal 5 aanmeldingen)  uw kind de gehele 

dag bij de BSO te brengen. U dient uw kind minimaal 2 weken voor de studiedag aan te melden. De 

extra uren opvang, tot de reguliere schoolmiddag die al standaard wordt gefactureerd, worden extra 

gefactureerd tegen het extra opvang tarief. Aanmelding kan via het ouderportaal. U ontvangt een 

bevestiging of de opvang doorgang vindt of niet.   
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Voorwaarden minder weken pakketten  

Als er tijdens het kalenderjaar wordt gestart of gestopt met een minder weken pakket, worden de 

vakantieweken naar ratio berekend.  

De opvangkosten voor een minder weken pakket zijn verdeeld over 12 maanden. Iedere maand 

ontvangt u een factuur welke het gemiddelde is van de af te nemen opvanguren voor een kalenderjaar. 

Zo hoeft u bij de belastingdienst niets aan te passen als uw kind in de vakanties niet aanwezig is. 

 

Let op: bij afmelding, wegens ziekte of vakantie o.i.d. ontvangt u geen restitutie.  

 

Vakantieweken en sluitingsdagen 2023 

Hieronder staan de officiële vakantieweken. Houdt de schoolgids in de gaten voor het hanteren van 

de vakantieweken en de studiedagen van de scholen.  

Voor feestdagen en de studiedag van To Be Kind wordt geen restitutie verleend. Het is ook niet 

mogelijk om deze dagen te ruilen.  

 

Vakanties  

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 5 maart 2023 

Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 

Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023 

Kerstvakantie  23 december 2023 t/m 7 januari 2024 

 

Sluitingsdagen  

2e paasdag  Maandag 10 april 2023 

Koningsdag  Donderdag 27 april 2023 

Hemelvaart Donderdag 18 mei 2023 

2e pinksterdag  Maandag 29 mei 2023 

Studiedag To Be Kind Woensdag 14 juni 2023 

1e kerstdag  Maandag 25 december 2023 

2e kerstdag  Dinsdag 26 december 2023  
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Ruilen en extra opvangdagen  

Ruilen  

o Wanneer ouder(s)/verzorger(s) gebruik willen maken van een ruildag dient de ouder dit 

minimaal twee weken van tevoren aan te vragen via het ouderportaal.  

o Het ruilen kan binnen één week en alleen als de groepsgrootte dit toelaat.  

o Pas na bevestiging via het ouderportaal kan er gebruik gemaakt worden van een ruildag.  

 

Extra dagen  

o Wanneer ouder(s)/verzorger(s) gebruik willen maken van een extra dag dient de ouder dit 

minimaal een week van tevoren aan te vragen via het ouderportaal. Soms kan er in 

uitzonderlijk geval, zoals een overlijdensgeval, korter van tevoren een ruildag of extra dag 

worden aangevraagd. Dit bij voorkeur telefonisch, zodat hier snel op gereageerd kan worden.  

o Extra dagen, buiten het contract om, bieden wij aan op basis van beschikbaarheid tegen het 

tarief extra opvang.  

o Bij een aanvraag wordt ernaar gestreefd om aan deze vraag te voldoen mits het BKR en het 

kind-aantal dit toelaat. Wanneer dit mogelijk is wordt ernaar gestreefd om de opvang in de 

eigen stam /basisgroep aan te bieden.  

 

Extra opvangtarief 2023 

Peuteropvang €10,39 per uur 

Buitenschoolse opvang €8,90 per uur 

 

Facturering, ouderbijdrage en kosten 

Berekening ouderbijdrage 

Onze uurprijzen zijn bruto. In de meeste gevallen krijgen ouders daar nog een deel van terug via hun 

kinderopvangtoeslag. Een berekening hiervan kunt u maken op www.toeslagen.nl of via de app 

toeslagen.nl.  

 

Facturering To Be Kind 

To Be Kind factureert in 12 maandelijkse termijnen. De factuur ontvangt u rond de 15e van de maand. 

Het volledige factuurbedrag wordt rond de 25e van de maand (automatisch) afgeschreven. Iedere 

maand ontvangt u een gelijke factuur, tenzij u extra opvang heeft afgenomen. 

 

 

 

http://www.toeslagen.nl/
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Disclaimer 

 

De inhoud van deze Tarievenwijzer is uiterst zorgvuldig samengesteld. To Be Kind sluit iedere 

aansprakelijkheid uit voor onjuistheden en onvolledigheden. To Be Kind behoudt zich in zeer specifieke 

situaties het recht voor uitzonderingen te maken op de regels in deze Tarievenwijzer, wanneer zich 

gevallen voordoen waarin deze niet zijn voorzien. 


