
 

  

 

Overzicht BSO Flexibel tarieven 2019 

Flex BSO  

Tijdblok per dag 

 

Opvangtijd Uren  Uurprijs Bedrag per maand 

korte schooldag v/a 14:30 14:30-18:30 uur 4 € 8,60 € 34,40 

korte schooldag v/a 14:45 14:45-18:30 uur 3.75 € 8,60 € 32,25 

lange schooldag 13:00-18:30 uur 

 

5.5 € 8,60 € 47,30 

 
vakantiedag 7:30-18:30 uur  11 € 8,60 € 94,60 

Flex BSO IKC de Paradijsvogel 

Opvangtijden tot 18:00 uur 

Tijdblok per dag 

 

Opvangtijd Uren  Uurprijs Bedrag per maand 

korte schooldag 14:45 -18:00 uur 3.25 € 8,60 € 27,95 

lange schooldag 12:30-18:00 uur 

 

5.5 € 8,60 € 47,30 

, 
vakantiedag 7:30-18:00 uur  10.5 € 8,60 € 90,30 

Flex BSO Sparrenbos 

Tijdblok per dag 

 

Opvangtijd Uren  Uurprijs Bedrag per maand 

korte schooldag 14:45-18:30 uur 3.75 € 8,60 € 32,25 

lange schooldag 13:00-18:30 uur 

 

5.5 € 8,60 € 47,30 

 
vakantiedag 7:30-18:30 uur  11 € 8,60 € 94,60 

Flex BSO Voorweg 

Tijdblok per dag 

 

Opvangtijd Uren  Uurprijs Bedrag per maand 

korte schooldag 15:15-18:30 uur 3.25 € 8,60 € 27,95 

lange schooldag 12:30-18:30 uur 

 

5.5 € 8,60 € 47,30 

 
vakantiedag 7:30-18:30 uur  11 € 8,60 € 94,60 

Onze BSO tarieven zijn inclusief: 

- Vervoer van school naar de BSO, indien mogelijk op de aangevraagde dag 

- Uitjes en activiteiten in de vakantieweken 

- Lunch op woensdag en vrijdag en tijdens vakantiedagen 

- Verantwoorde tussendoortjes 

 

Naast onze standaard service biedt Les Petits ook extra diensten aan: 

Warme maaltijd  

Op een aantal locaties is het mogelijk om uw kind aan het eind van de middag een warme maaltijd te bieden. Het menu 

vindt u op onze website en in het ouderportaal. U kunt structureel of per dag bij de vestiging aangeven of uw kind hier 

gebruik van wil maken. De kosten voor de warme maaltijd zijn € 4,75 en worden (indien afgenomen) automatisch 

geïncasseerd.  

 

Meer informatie over het aanvragen van Flex opvang via het ouderportaal kunt u lezen op onze website: 

https://www.lespetits.nl/informatie/les-petits-app/. 

 

https://www.lespetits.nl/informatie/les-petits-app/

