OVERZICHT DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2021
Algemeen
•

MIK en SPELENDERWIJS zijn alle dagen geopend met uitzondering van een aantal
wettelijk vastgestelde feestdagen. Zie het overzicht Sluitingsdagen 2021.
De dag voor Kerst en Nieuwjaar sluiten de locaties om 17.00 uur of op een ander
moment als dit binnen een combinatie kdv-school anders geregeld wordt. Dit zal
echter nooit eerder dan 15.00 uur zijn.

•

Op carnavalsmaandag en -dinsdag zijn alle locaties geopend, tenzij het locatiehoofd
in overleg met de regiomanager een andere beslissing neemt.

•

Nieuwe plaatsingen, mutaties en opzeggingen kunnen op iedere dag van de maand
ingaan. Voor (gedeeltelijke) opzeggingen geldt een opzegtermijn van
1 maand. Opzeggen dient altijd schriftelijk bij de planner te gebeuren. Dit kan per
e-mail.

•

Op de dagen die de ouder inkoopt is ook tijdens schoolvakanties recht op opvang
(behalve bij BSO Schoolweken). Bijvoorbeeld:
Ouder sluit een contract af voor opvang op dinsdag en vrijdag, dan is er ook in
vakanties (de hele dag) recht op opvang op dinsdag en vrijdag in de
overeengekomen vakanties.

•

Bij afwezigheid van het kind en bij een tijdige afmelding ontvangen ouders een
tegoed tot maximaal 10 keer per kalenderjaar. Met dit tegoed kunnen ze op een
ander moment gratis extra opvang afnemen, mits er plaats is in de groep.
Feestdagen kunnen niet geruild worden naar een andere dag omdat het praktisch
niet mogelijk alle kinderen een alternatieve dag aan te bieden. Daarnaast is in de
bepaling van het tarief rekening gehouden met sluiting op feestdagen.
Dit is een extra service; ouders hebben geen recht op vervangende opvang.
Niet gebruikte tegoeden vervallen op het einde van het kalenderjaar. En bij het
aflopen of tussentijds beëindigen van de overeenkomst.
Voor uitgebreidere informatie over tegoeden: zie de betreffende regelgeving (in het
ouderportaal).

•

Er zijn verschillende prijzen per gemeente.

•

Op studiedagen krijgen ouders die gebruik maken van BSO Compleet op hun
reguliere opvangdag gratis extra uren opvang. Voor BSO Basis en BSO
Schoolweken geldt dit niet.

•

Er hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden bij aanmelding van een kind.

Vergelijking

BSO Compleet
52 weken

BSO Basis
46 weken

BSO Schoolweken
40 weken

Tijdens alle
schoolweken +
alle vakantieweken

Tijdens alle
schoolweken +
de helft van alle
vakantieweken (zelf te
kiezen welke weken) *

Tijdens alle
schoolweken

Alleen wekelijks mogelijk,
behalve op woensdag en
vrijdag dan kan gekozen
worden voor alleen even
of alleen oneven weken.

Alleen wekelijks mogelijk,
behalve op woensdag en
vrijdag dan kan gekozen
worden voor alleen even
of alleen oneven weken.

Alleen wekelijks mogelijk,
behalve op woensdag en
vrijdag dan kan gekozen
worden voor alleen even
of alleen oneven weken.

Op alle ingekochte dagen
behalve feestdagen

Op alle ingekochte dagen
behalve feestdagen

Op alle ingekochte dagen
behalve feestdagen

Na schooltijd tot 18.30
uur

Na schooltijd tot 18.30
uur

Na schooltijd tot 18.30
uur

Op alle ingekochte
dagen, behalve
feestdagen

Op alle ingekochte dagen
tijdens de helft van de
schoolvakantieweken
indien minimaal 10 dagen
van te voren aangemeld

Niet van toepassing

8.00 – 18.30 uur

8.00 – 18.30 uur

Extra opvang
tijdens
studiedagen

Gratis op ingekochte dag

Incidentele opvang
mogelijk (via het
ouderportaal)

Flexibele BSO

Flexibele opvang is beperkt mogelijk. Het maximum is 2 kinderen per groep.

Opvang tijdens
schoolweken

Opvang tijdens
schoolvakanties

Incidentele opvang
mogelijk (via het
ouderportaal)

Het is mogelijk (gemiddeld) 1, 2, 3 of 4 flexibele dagen per week af te nemen.
Het totaal aantal dagen wordt per kwartaal berekend. Binnen deze termijn
kunnen ouders de dagen inzetten. Het maakt daarbij niet uit of het om een
school- of vakantiedag gaat. Er wordt niet geteld in uren, maar alleen in dagen.
Niet gebruikte dagen vervallen na afloop van het kwartaal of als een kind
weggaat.
VSO

VSO betreft opvang voor schooltijd van 7.30 uur tot 8.30 of 8.45 uur (afhankelijk
van hoe laat de school begint).
Is er ook in vakanties vanaf 7.30 uur opvang nodig dan kan vervroegde vakantieopvang afgenomen worden van 7.30 tot 8.00 uur.
Bij voldoende belangstelling is opvang vanaf 7.00 uur mogelijk.

Vakantie-opvang

Het is mogelijk vaste dagen af te nemen alleen tijdens schoolvakanties (12
weken).
Dit zijn altijd hele dagen.

Incidentele
opvang

€ 8,25 per uur

Alleen mogelijk in tijdblokken:
na schooltijd tot 18.30 uur
een hele dag tijdens studiedagen of vakanties
Incidentele opvang voor niet vaste klanten is mogelijk.
Niet gebruikte
opvang op een
ander moment
inzetten

Tot maximaal 10 keer per kalenderjaar, mits er ruimte in de gewenste groep is.

Tarief
Korte middag
Lange middag

Zie het tarievenoverzicht

Zie het tarievenoverzicht

Zie het tarievenoverzicht

Voor lange middagen
geldt een lager uurtarief

Voor lange middagen
geldt een lager uurtarief

Voor lange middagen
geldt een lager uurtarief

Combinaties

Kan gecombineerd
worden met andere BSO
vormen

Kan gecombineerd
worden met andere BSO
vormen

Kan gecombineerd
worden met andere BSO
vormen

Betaling

Per maand, vooraf
in 12 gelijke termijnen

Per maand, vooraf
in 12 gelijke termijnen

Per maand, vooraf
in 12 gelijke termijnen

**

**

**

1 maand, er kan niet
tijdelijk opgezegd worden
in een (school)vakantie.

1 maand, er kan niet
tijdelijk opgezegd worden
in een (school)vakantie.

1 maand, er kan niet
tijdelijk opgezegd worden
in een (school)vakantie.

Opzegtermijn

Alleen mogelijk in tijdblokken:
na schooltijd tot 18.30 uur
een hele dag tijdens studiedagen of vakanties

* Voor BSO Basis geldt dat als de opvang niet het gehele (kalender)jaar plaatsvindt, het
recht op vakantieweken naar rato berekend worden.
** Om de aansluiting op de maandelijkse kinderopvangtoeslag zo goed mogelijk te laten
verlopen, heeft MIK alle kosten op jaarbasis berekend en daarna gedeeld door 12. Hierdoor
ontvangen ouders iedere maand dezelfde factuur, zodat er bij schoolvakanties geen
wijzigingen hoeven te worden door gegeven bij de belastingdienst.
Sterfhuisconstructie SPELENDERWIJS
Deze geldt voor de contracten van in december 2020 geplaatste kinderen binnen hun
huidige opvangvorm: kdv of bso. Plus voor tweede en volgende kinderen die op 1-11-2020
op de wachtlijst staan voor plaatsing in 2021.
Deze kinderen kunnen de opvang die ze nu hebben behouden. Alleen zal de naamgeving van
de producten aangepast worden naar BSO Compleet, BSO Basis en BSO Schoolweken.
De prijs van de opvang zal voor deze klanten berekend worden op basis van de huidige
tarieven + een jaarlijkse verhoging.
De flexibele opvang wordt omgezet naar de nieuwe constructie zodat ouders via het
ouderportaal de gewenste opvangdagen kunnen inzetten.

