
TARIEVEN BSO HASSELBRAAM SCHOOLJAAR 2016-2017 

INCLUSIEF 13 WEKEN SCHOOLVAKANTIE* 

 

Afname Tarief per uur Tarief per maand 

Maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 14.45 uur tot 18.30 uur € 6,94 € 167,28 

Woensdag van 12.30 uur tot 18.30 uur € 6,94 € 218,03 

 

TARIEVEN BSO REIGERLAAN SCHOOLJAAR 2016-2017 

INCLUSIEF 13 WEKEN SCHOOLVAKANTIE* 

 

Afname Tarief per uur Tarief per maand 

Maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 14.30 uur tot 18.30 uur € 6,94 € 172,92 

Woensdag van 12.30 uur tot 18.30 uur € 6,94 € 218,03 

 

Extra opvang 

Extra opvang na schooltijd is mogelijk indien de planning dit toelaat en kost € 6,94 per uur vanaf einde schooltijd tot 

18.30 uur. 

 

Extra vakantieopvang 

Extra vakantieopvang is mogelijk per dagdeel van 5,5 uur indien de planning dit toelaat en kost € 38,17 per dagdeel  

(€ 6,94 per uur). Een dagdeel is van 7.30 uur tot 13.00 uur of van 13.00 uur tot 18.30 uur. 

 

Flexibele opvang 

Flexibele opvang na schooltijd is mogelijk indien de planning dit toelaat en kost € 8,14 per uur vanaf einde schooltijd 

tot 18.30 uur. In vakanties is dit mogelijk per dagdeel van 5,5 uur indien de planning dit toelaat. Een dagdeel is van 

7.30 uur tot 13.00 uur of van 13.00 uur tot 18.30 uur. 

 

* Bovenstaande tarieven zijn inclusief studiedagen en vervoer vanuit school (indien van toepassing). 

 

  TARIEVEN VSO HASSELBRAAM SCHOOLJAAR 2016-2017 

 

Afname Tarief per uur Tarief per maand 

1 ochtend VSO € 6,94 € 28,19 

 

  REKENVOORBEELDEN OVERIGE SCHOLEN 

 

Afname Tarief per uur Tarief per maand 

Maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 14.45 uur tot 18.30 uur 

inclusief 12 weken schoolvakantie (40x 3,75 uur + 12x 11 uur / 12) 

€ 6,94 € 163,09 

Woensdag van 12.15 uur tot 18.30 uur  

inclusief 12 weken schoolvakantie (40x 6,25 uur + 12 x 11 uur / 12) 

€ 6,94 € 220,92 

 

Hoe berekent u uw persoonlijke maandtarief? 

A) Aantal schoolweken x aantal uur tussen eindtijd school en 18.30 uur x tarief per uur. 

B) Aantal vakantieweken x 11 uur x tarief per uur. 

C) Tel de bedragen van A en B op en deel door 12 maanden. 


