Tarieven 2022
Buitenschoolse
opvang (4-13 jaar)

Onze buitenschoolse opvang is actief! Er wordt van alles ondernomen
waaruit de kinderen zelf hun keuze maken. Wij zien de BSO dan
ook als vrije tijd na het uit school komen! Dat wil niet zeggen dat
je je niet kunt ontwikkelen op de BSO; je kunt hier een sport leren,
muziek beoefenen, kunstzinnig zijn, bakken en koken, timmeren,
etc. Bovendien word je ondersteund in de omgang met elkaar en
met je bewegen in de groep. Ook op onze BSO’s werken we zoveel
mogelijk met vaste teams en zorgen we voor een vertrouwelijke
sfeer. De kinderen zijn samen met de leiding verantwoordelijk voor
het reilen en zeilen op de BSO!

Zwemles op de BSO
In samenwerking met Aqua
Altena uit Andel kunnen
onze kinderen vanaf 4 jaar
hun zwem-diploma (A,B en
C) halen tijdens de BSO.
Op diverse dagen draagt
HOPPAS
hiervoor
de
(gedeeltelijke) kosten. De
mogelijkheden verschillen
per locatie; vraag ernaar
tijdens uw intake.

Vakantieopvang (De vakantieclub!)
In de vakanties gaan we op avontuur. Met onze BSO Bus, Zafira’s
of bus ondernemen we de allerleukste activiteiten bij partners,
speeltuinen, bos of strand! Meestal duurt dit een ochtend of middag,
want ook op de locatie zelf ondernemen we allerlei activiteiten.
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Vakantieopvang
voor 7+-ers kan
ook bij HOPPAS
Basecamp
afgenomen
worden.
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Buitenschoolse opvang
BSO
Einde school .. - 18:30

Bruto tarief per uur

Netto tarief per uur
(96% Kinderopvangtoeslag)

Schoolweken
+ 10 vakantiedagen

€ 7,52

€ 0,50

40 Schoolweken

€ 8,09

€ 1,07

Flexibel

€ 8,21

€ 1,19

Losse (vakantie)dag

€ 8,21

€ 1,19

Voorschool

€ 8,52

€ 1,50

Netto tarief
vanaf
€ 0,50 per uur

Wist je dat:
HOPPAS flexibel is! Ook

De netto kosten voor de kinderopvang zijn een stuk lager dan de bruto kosten.

extra dagdelen afnemen

Maak jouw persoonlijke berekening met de rekenhulp op www.toeslagen.nl.

en/of ruilen is mogelijk!

De maximale uurprijs van de Kinderopvangtoeslag in 2022 is € 7,31.

TSO

Abonnement

Losse keer

TSO per keer

€ 2,85

€ 3,35

TSO bieden we op diverse scholen in gemeente Altena. TSO valt niet

Basecamp

onder de Wet Kinderopvang, Let op: bij het op tijd annuleren van een

We bieden ook HOPPAS

losse keer wordt er € 2,85 gecrediteerd.

Basecamp. Hou jij van
activiteiten in de natuur?

BSO activiteiten

Vraag er eens naar!

De activiteiten die tijdens de BSO afgenomen kunnen worden, worden
extra voordelig of zelfs kosteloos aangeboden. Zo worden de activiteiten
voor alle kinderen mogelijk! O.a. paardrijden, zwemmen, dansen en
bewegen met sport specialisten.
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