
 
 

 
 

 

Overzicht Les Ecoles tarieven 2023 

Onderstaande tarieven zijn voor Les Ecoles Aerdenhout, Les Ecoles Bloemendaal en Les Ecoles Heemstede. 

Les Ecoles 40 weken zonder vakantieopvang 

De uren per maand zijn exclusief schoolvakanties. 

School uit om  

 

1 dag op: Uurprijs Uren per maand Bedrag per maand 

14:15 uur ma, di, do € 10,05 14,22 € 155,40 

 
14:30 uur ma, di, do € 10,05 13,38 € 134,43 

14:45 uur ma, di, do € 10,05 12,54 € 126,03 

15:00 uur ma, di, do € 10,05 11,71 € 117,62 

15:15 uur  ma, di, do € 10,05 10,87 € 109.22 

Les Ecoles 48 weken met vakantieopvang, uitgezonder de 4 middelste zomervakantieweken. 

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 31 t/m 34 (31 juli t/m 25 augustus 2023). 

 School uit om  

 

1 dag op: Uurprijs Uren per maand Bedrag per maand 

14:15 uur ma, di, do € 10,69 21,55 € 230,32 

 
14:30 uur ma, di, do € 10,69 20,71 € 221,38 

14:45 uur ma, di, do € 10,69 19,88 € 212,44 

15:00 uur ma, di, do € 10,69 19,04 € 203,51 

15:15 uur  ma, di, do € 10,69 18,21 € 194,57 

Les Ecoles 52 weken met vakantieopvang 

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

School 

 

1 dag op: Uurprijs Uren per maand Bedrag per maand 

14:15 uur ma, di, do € 10,40 25,22 € 262,16 

14:30 uur ma, di, do € 10,40 24,38 € 253,46 

14:45 uur ma, di, do € 10,40 23,54 € 244,77 

15:00 uur ma, di, do € 10,40 22,71 € 236,07 

15:15 uur  ma, di, do € 10,40 21,87 € 227,38 

 

 

 

Onze Les Ecoles tarieven zijn inclusief:  

- Huiswerkbegeleiding en overdracht naar de ouders 

- Vervoer van school naar de BSO (indien mogelijk)  

- Uitjes en activiteiten in de vakantieweken (52/48 weken contract) 

- Lunch op vakantiedagen (52/48 weken contract) 

- Verantwoorde tussendoortjes  

 

Extra opvang  

Het is incidenteel mogelijk om extra opvang aan te vragen. De kosten hiervoor zijn € 10,40 per uur en is alleen in 

vaste tijdsblokken af te nemen.  

Studiedagen- en lesvrije dagen zijn niet bij uw contract inbegrepen en Les Ecoles biedt geen opvang in de 

ochtend. Indien u opvang wenst op deze dagen dan kunt u dit minimaal een week van te voren aangeven bij de 

groepsleiding van Les Ecoles. Zij kijken graag met u mee naar een oplossing. 


