
 
 
 
 
 

Overzicht BSO tarieven 2021 

BSO 52 weken: uurprijs: € 8,51 (incidenteel € 9,02) 

De uren per maand zijn inclusief opvang in 12 schoolvakantieweken van 7:30-18:30 uur (11 uur per dag) 

School 

 

1 dag op: Uren per maand Bedrag per maand 

Focus ma, di, woe, do, vrij 26,00 € 211,26 

Prof. Van Gilseschool ma, di, woe, do, vrij 25,17 € 214,20 

BSV ma, di, do 24,33 € 207,05 

 
Evenaar ma, di, do 24,33 € 207,05 

Icarus ma, di, do 24,33 € 207,05 

KWS ma, di, do 24,33 € 207,05 

Antonius ma, di, do 23,50 € 199,99 

Bos en Duinschool ma, di, do 23,50 € 199,99 

Jacobaschool ma, di, do 23,50 € 199,99 

Josephschool ma, di, do 23,50 € 199,99 

Julianaschool ma, di, do 23,50 € 199,99 

Nic. Beetsschool ma, di, do 23,50 € 199,99 

Pr. Beatrixschool ma, di, do 23,50 € 199,99 

SAB ma, di, do, vrij 23,50 € 199,99 

Tijo van Eeghenschool ma, di, do 23,50 € 199,99 

Vondelschool ma, di, do 23,50 € 199,99 

Willinkschool ma, di, do 23,50 € 199,99 

Molenwerf ma, di, do 23,50 € 199,99 

Florencius ma, di, do, vrij 22,67 € 192,92 

IKC de Paradijsvogel ma, di, do 21,83 € 185,77 

Sparrenbos ma, di, do 21,83 € 185,77 

Voorwegschool ma, di, do 21,83 € 185,77 

 1 dag per week woe/vrij 

woe/vrij 

 

Uren per maand Bedrag per maand 

 School uit om 11:45 33,50 € 285,09 

 School uit om 12:00 32,67 € 278,02 

 School uit om 12:15 31,83 € 270,87 

 School uit om 12:30 31,00 € 263,81 

 School uit om 13:00 29,33 € 249,60 

Voorbeeld berekening uurprijs 52 weken 

De berekening voor het aantal BSO uren is: 

Aantal opvanguren per week op schooldagen*  x 40 schoolweken / 12 maanden = X uur 

Aantal dagen per week x 11 uur x 12 vakantieweken / 12 maanden   = X uur 

*= sluitingstijd school tot 18:30 uur     Totaal = X uur per maand  

Voorbeeld: 

School uit om 14:30 uur, opvang op dinsdag en donderdag. 

8 uur per week x 40 schoolweken = 240 / 12 maanden = 26,66 uur 

22 uur per week x 12 vakantieweken = 264 / 12 maanden = 22 uur 

26,66 + 22 uur = 48,66 uur per maand 



 
 
 
 
 

 

BSO 48 weken: uurprijs € 8,63 (incidenteel 9,02) 

De uren per maand zijn inclusief opvang in 8 schoolvakantieweken van 7:30-18:30 uur (11 uur per dag).  

Er is geen opvang in week 29 t/m 32 (19 juli t/m 13 augustus 2021). 

School 

 

1 dag op: Uren per maand Bedrag per maand 

Focus ma, di, woe, do, vrij 22,33 € 201,42 

Prof. Van Gilseschool ma, di, woe, do, vrij 21,50 € 193,93 

BSV ma, di, do 20,67 € 186,44 

 
Evenaar ma, di, do 20,67 € 186,44 

 
Icarus ma, di, do 20,67 € 186,44 

 
KWS ma, di, do 20,67 € 186,44 

 
Antonius ma, di, do 19,83 € 178,87 

Bos en Duinschool ma, di, do 19,83 € 178,87 

Jacobaschool ma, di, do 19,83 € 178,87 

Josephschool ma, di, do 19,83 € 178,87 

Julianaschool ma, di, do 19,83 € 178,87 

Nic. Beetsschool ma, di, do 19,83 € 178,87 

Pr. Beatrixschool ma, di, do 19,83 € 178,87 

SAB ma, di, do, vrij 19,83 € 178,87 

Tijo van Eeghenschool ma, di, do 19,83 € 178,87 

Vondelschool ma, di, do 19,83 € 178,87 

Willinkschool ma, di, do 19,83 € 178,87 

Molenwerf ma, di, do 19,83 € 178,87 

Florencius ma, di, do, vrij 19,00 € 171,38 

IKC de Paradijsvogel ma, di, do 18,17 € 163,89 

Sparrenbos ma, di, do 18,17 € 163,89 

Voorwegschool ma, di, do 18,17 € 163,89 

 1 dag per week woe/vrij 

woe/vrij 

 

Uren per maand Bedrag per maand 

 School uit om 11:45 29,83 € 269,07 

 School uit om 12:00 29,00 € 261,58 

 School uit om 12:15 28,17 € 252,09 

 School uit om 12:30 27,33 € 246,52 

 School uit om 13:00 24,00 € 231,45 

Voorbeeld berekening uurprijs 484 weken 

De berekening voor het aantal BSO uren is: 

Aantal opvanguren per week op schooldagen*  x 40 schoolweken / 12 maanden = X uur 

Aantal dagen per week x 11 uur x 8 vakantieweken / 12 maanden   = X uur 

*= sluitingstijd school tot 18:30 uur     Totaal = X uur per maand  

BSO 40 weken (zonder vakantieopvang), uurprijs: 12,51 (incidenteel 9,02) 

De uren per maand zijn exclusief schoolvakanties. 

School 

 

1 dag op: Uren per maand Bedrag per maand 

Focus ma, di, woe, do, vrij 15,00 € 187,65 

Prof. Van Gilseschool ma, di, woe, do, vrij 14,17 € 177,27 

BSV ma, di, do 13,33 € 166,76 

 



 
 
 
 
 

Evenaar ma, di, do 13,33 € 166,76 

 
Icarus ma, di, do 13,33 € 166,76 

 
KWS ma, di, do 13,33 € 166,76 

 
Antonius ma, di, do 12,50 € 156,38 

Bos en Duinschool ma, di, do 12,50 € 156,38 

Jacobaschool ma, di, do 12,50 € 156,38 

Josephschool ma, di, do 12,50 € 156,38 

Julianaschool ma, di, do 12,50 € 156,38 

Nic. Beetsschool ma, di, do 12,50 € 156,38 

Pr. Beatrixschool ma, di, do 12,50 € 156,38 

SAB ma, di, do, vrij 12,50 € 156,38 

Tijo van Eeghenschool ma, di, do 12,50 € 156,38 

Vondelschool ma, di, do 12,50 € 156,38 

Willinkschool ma, di, do 12,50 € 156,38 

Molenwerf ma, di, do 12,50 € 156,38 

Florencius ma, di, do, vrij 11,67 € 145,99 

IKC de Paradijsvogel ma, di, do 10,83 € 135,48 

Sparrenbos ma, di, do 10,83 € 135,48 

Voorwegschool ma, di, do 10,83 € 135,48 

 1 dag per week woe/vrij 

woe/vrij 

 

Uren per maand Bedrag per maand 

 School uit om 11:45 22,50 € 281,48 

 School uit om 12:00 29,00 € 271,09 

 School uit om 12:15 20,83 € 260,58 

 School uit om 12:30 20,00 € 250,20 

 School uit om 13:00 18,33 € 229,31 

Onze BSO tarieven zijn inclusief: 

- Vervoer van school naar de BSO 

- Uitjes en activiteiten in de vakantieweken 

- Lunch op woensdag en vrijdag en tijdens vakantiedagen 

- Verantwoorde tussendoortjes 

- Vervoer naar sportclubjes (Indien mogelijk en in overleg)  

 

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 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 € 4,95 en worden (indien afgenomen) 

automatisch geïncasseerd.  

 

Extra opvang   

Studiedagen- en lesvrije dagen zijn niet bij uw contract inbegrepen. Indien u opvang wenst op deze dagen 

dan kunt u dit minimaal 1 week van te voren via het ouderportaal aanvragen.  Voor een studiedag worden 

naast de vaste middag extra opvanguren berekend tegen een uurprijs van € 9,02.  

Het is ook mogelijk om deze extra opvang te betalen met uw gespaarde Tegoed. Kijk voor meer informatie 

hierover in de OuderApp > Mijn locatie. 

 


