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Huisregels & Tarieven 2019 
 

Voor u liggen de huisregels en tarieven voor de diverse vormen van opvang voor Leef 
Kind (Roerstreek) voor het kalenderjaar 2019. 
 

Bij het opmaken van deze prijs zijn er een aantal zaken waar wij rekening mee hebben 
gehouden. Naast de kosten van het personeel, de verplichte scholingen en 
bijscholingen en de kosten aan verplichte investeringen die de Wet Kinderopvang met 
zich mee brengt, willen wij als kinderopvang ons wel richten op de door de 
belastingdienst te vergoeden uurprijs.  
Dat houdt in dat de prijs voor de reguliere opvang bij ons wel geheel vergoed wordt 
door de belastingdienst. 
 

Alle vormen van opvang zijn in dagdelen. Wij kiezen bewust voor vaste dagdelen, 
alleen zo kunnen we de aandacht geven aan het kind, veiligheid bieden en de 
ontwikkeling volgen. Immers lopen er bij ons niet op elk moment van de dag 
volwassenen in en uit die het groepsproces beïnvloeden. Graag verwijzen wij u naar de 
bijlage. 
  
 

AANPASSINGEN 2019 
Wij hebben getracht onze dienstverlening af te stemmen, binnen onze mogelijkheden. 
In die zin dat wij als gevolg van de besluiten die de scholen eenzijdig maken, actie 
hebben ondernomen. Wij, als Leef Kind (Roerstreek), zijn geen onderdeel van de 
scholen. Scholen bepalen zelf hun vakantierooster. Zo hebben we geconstateerd dat wij 
vragen ontvangen van ouders met betrekking tot o.a. de studiedagen die scholen 
inplannen. Dit zijn er voor sommige scholen meer dan voorheen en dit kan voor u als 
ouder gevolgen hebben voor de opvang. Derhalve hebben wij besloten de opvang voor 
de peuterarrangementen en de buitenschoolse opvang met ingang van 2019 anders in 
te delen. 
 

Het peuterarrangement  

De peuters zijn net als voorgaande jaren welkom op schooldagen. Op dagen dat de 
school gesloten is, dus in vakanties en tijdens schoolvrije dagen zoals feestdagen en 
studiedagen, is er geen opvang. Voor deze dagen betaalt u niet, u ontvangt hier dus 
ook geen tegoed voor. Wij brengen 39 weken in rekening (voorheen 40). Deze 39 
weken worden over 12 maanden verdeeld zodat u elke maand eenzelfde factuur van 
ons ontvangt. Dus ook als er een vakantie in een maand valt, is de factuur hetzelfde. 
Heeft u bijvoorbeeld opvang op dinsdag en mocht het zo zijn dat er per kalenderjaar 
meer dan 39 opvangdagen zijn op dinsdag, is uw kind natuurlijk van harte welkom en 
ontvangt u geen extra factuur van ons. Mocht het zijn dat het er minder dan 39 zijn, 
zullen wij u niets terugbetalen; u ontvangt ook geen tegoed hiervoor. 
 

De BSO 

Schoolweken 
De uurprijs voor de opvang in schoolweken gaat omlaag, conform de landelijke 
richtlijnen. 
De uurprijs van de opvang in vakanties blijft hetzelfde als in 2018. Dat deze hoger is 
dan de prijs in schoolweken komt voort uit het voedings-en activiteitenaanbod in 
vakanties. 
 

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
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Daarnaast vindt er een verandering plaats in de facturering in schoolweken. Op dagen 
dat de school gesloten is, dus in vakanties en tijdens schoolvrije dagen zoals 
feestdagen en studiedagen, is er, indien u alleen opvang heeft in schoolweken, geen 
opvang voor u gereserveerd. Voor deze dagen betaalt u niet, u ontvangt hier dus ook 
geen tegoed voor. Wij brengen voor de opvang op schooldagen 39 weken in rekening 
(voorheen 40). Deze 39 weken worden over 12 maanden verdeeld zodat u elke maand 
eenzelfde factuur van ons ontvangt. Dus ook als er een vakantie in een maand valt, is 
de factuur hetzelfde. 
Heeft u bijvoorbeeld opvang op dinsdag en mocht het zo zijn dat er per kalenderjaar 
meer dan 39 opvangdagen zijn op dinsdag, is uw kind van harte welkom en ontvangt u 
geen extra factuur van ons. Mocht het zijn dat het er minder dan 39 zijn, zullen wij u 
niets terugbetalen; u ontvangt ook geen tegoed hiervoor. 
 

Vakanties 
Voor vakanties blijft de opvang voor 12 weken staan. Neemt u deze af, dan heeft u een 
gereserveerde plek in alle schoolvakanties volgens contract.  
Maakt u gebruik van opvang bij de BSO (in schoolweken e/o in vakanties) kunt u extra 
opvang aanvragen voor vakanties per dagdeel van 5,5 uur.  
 
Studiedagen 
Studiedagen zullen niet langer meer onder uw contract vallen. Deze hebben wij, door 
de facturering aan te passen, geheel losgekoppeld. Heeft u opvang nodig op een 
studiedag, kunt u deze extra aanvragen per dagdeel van 5,5 uur. Heeft u een tegoed 
van de vakantieopvang, dan kunt u deze inzetten als ruil. Heeft u deze niet, dan zal de 
uurprijs voor de vakantieopvang in rekening gebracht worden. 
 

Stakingsdagen 
De laatste jaren zijn er een aantal stakingsdagen geweest. Mochten deze weer 
voorkomen, zijn kinderen die regulier gebruik maken van de opvang bij een van onze 
BSO’s, op een stakingsdag van harte welkom in kindercentrum ’t Vlaegelke. U kunt dit 
extra aanvragen per dagdeel van 5,5 uur. Heeft u een tegoed van de vakantieopvang, 
dan kunt u deze inzetten als ruil. Heeft u deze niet, dan zal de uurprijs voor de 
vakantieopvang in rekening gebracht worden. 
 
Voor meer informatie over ruilen en extra opvang en de voorwaarden hieromtrent, 
verwijzen wij u naar Konnect. 
 

Verlengde opvang 

Momenteel is verlengde opvang mogelijk vanaf 7.30 uur en tot 18.30 uur. De kosten 
van deze verlengde opvang zijn voor ons als kinderopvangorganisatie hoog, mede door 
het vier-ogen principe en de roostering van de medewerkers. Derhalve is besloten de 
prijs aan te passen naar € 3,50 per kwartier voor structurele opvang. Mogelijk kunnen 
wij dan, indien er voldoende aanvraag voor is, ons aanbod ook uitbreiden naar opvang 
voor 7.30 uur en na 18.30 uur. Heeft u hier behoefte aan kunt u contact met ons 
opnemen.  
 

  

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
https://www.kinderopvang-roerstreek.nl/contact.php?id=6
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HUISREGELS 
 

Flexibele opvang 
Deze vorm van opvang is voor ouders die geen vaste opvang af kunnen nemen. Er 
dient minimaal 2 dagdelen per week gemiddeld afgenomen te worden. Dit omdat we 
contacten met het kind en u als ouder willen behouden. Volgens contract worden 
tegoeden aan u toegekend waarmee u de opvang kunt aanvragen. Indien u dit minimaal 
2 weken van te voren doet, worden deze goedgekeurd.  
Meer informatie hieromtrent en voorwaarden vindt u in ons ouderportaal Konnect. 
 
 

Ruilen en extra 
Het ruilen van dagdelen zien we als extra service, en is daarom kosteloos.  
Informatie hieromtrent en voorwaarden vindt u in ons ouderportaal Konnect. 
De volgende punten willen wij in deze benoemen: 

- Indien u contractueel recht heeft op een feestdag, kunt u deze datum gebruiken 
bij ruilen als zijnde “datum afwezig’. Feestdagen staan niet automatisch in de 
tegoeden.  

- Niet opgenomen tegoeden vervallen op 31 december van het lopende jaar.  
- Ruilingen kunnen pas op z’n vroegst 2 weken van te voren bekeken worden daar 

ouders die gebruik maken van flexibele e/o extra opvang deze tot 2 weken van te 
voren door kunnen geven. Die plek is dan gegarandeerd. Erna kan naar de 
groepsbezetting gekeken worden of ruilingen mogelijk zijn. 

 
 

Correspondentie 
 

Konnect 

De correspondentie loopt via ons ons ouderportaal Konnect. Zodra uw kind bij ons 
geplaatst is, ontvangt u via e-mail een inlogcode en wachtwoord. Mogelijk ontvangt u 
deze in de ongewenst e-mail/Spam. U kunt hiermee inloggen via internet of de gratis 
app. Enkele weken voordat uw kind bij ons start, kunt u de opvangkalender inzien, 
berichten sturen naar de groep, dagen aanvragen en/of afmeldingen doorgeven.  
Informatie hieromtrent en voorwaarden vindt u in ons ouderportaal Konnect.  
 
Via Konnect ontvangt u alle algemene correspondentie m.u.v. de facturen en het 
contract/plaatsingsbewijs, zoals nieuws van de administratie, Raad van Bestuur, Raad 
van Toezicht alsmede van de groep van uw kind, foto’s en het dagboek van uw kind.  
 

website 

Op onze website vindt u informatie van en over Leef Kind (Roerstreek). Daarnaast kunt 
u als ouder zich registreren (rechtsboven op de website) waarna u, na verificatie, kunt 
inloggen. U heeft daarmee inzage in diverse informatie en documenten zoals het 
pedagogisch beleid & werkplan van uw groep, het voedingsbeleid, beleid veiligheid & 
gezondheid etc.. 
 

Contract/plaatsingsbewijs 
Jaarlijks ontvangt u medio november het contract voor het daaropvolgende jaar, met de 
nieuwe prijs. Indien u uw contract wilt aanpassen, kan dit conform de wettelijke 
opzegtermijn van 4 weken. 

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
https://www.kinderopvang-roerstreek.nl/index1.php?id=228
https://www.kinderopvang-roerstreek.nl/index1.php?id=228
https://www.kinderopvang-roerstreek.nl/index1.php?id=228
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Met het plaatsen van uw kind(eren) c.q. het ondertekenen van het kinderopvangcontract 
verklaart u als ouder akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, ons pedagogisch 
beleid & werkplan alsmede de huisregels & tarieven, zoals die thans gelden. Voor deze 
informatie verwijzen wij u naar onze website www.leefkind.nl.  
 
Structurele wijzigingen kunt u, met een opzegtermijn van 4 weken, doorgeven via 
administratie@leefkind.nl. 
 
 

Jaarlijkse indexering 

Met ingang van elk kalenderjaar wordt de kostprijs per kindplaats geïndexeerd op basis 
van de ontwikkeling van de CBS-consumentenprijsindex (CPI). Naast de jaarlijkse 
indexering behoudt Leef Kind (Roerstreek) het recht om op grond van gestegen kosten, 
overheidsmaatregelen of andere relevante omstandigheden over te gaan tot verhoging. 
Elke tariefswijziging zal tenminste 4 weken van tevoren (indien mogelijk eerder) aan de 
ouders worden medegedeeld via Konnect. 
 
 

Algemene voorwaarden 

Met de Algemene Voorwaarden, die voor elke kinderopvangorganisatie in Nederland 
geldt, streven alle partijen (belangenvereniging van ouders BOINK, consumentenbond 
en de Maatschappelijke Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers in 
de kinderopvang) er naar branche breed te komen tot goede en heldere afspraken.  
 
 

Factuur 

De factuur wordt maandelijks door ons aan u in de voorafgaande maand per e-mail 
verstrekt. Indien u gebruik maakt van een machtiging, wordt deze rond de 24e 
geïncasseerd. 
 
Bij overschrijding van de betalingstermijn, bij niet tijdig betalen, wordt de wettelijke rente 
in rekening gebracht. De wederpartij is van rechtswege, zonder sommatie en/of 
ingebrekestelling in verzuim. Indien is overeengekomen dat betaling in termijnen dient 
te geschieden, is de schuldenaar van rechtswege in verzuim indien betaling niet uiterlijk 
op de in de overeenkomst aangegeven vervaldag heeft plaatsgevonden. Bij niet 
nakoming van de getroffen regeling, dat wil zeggen indien een betaling niet of niet tijdig 
is ontvangen, vervalt de regeling, zal al hetgeen verschuldigd is worden opgeëist en 
zullen terstond rechtsmaatregelen worden genomen. 
In geval van verzuim van de schuldenaar treden de navolgende gevolgen in:  

• Een eventuele mutatie-aanvraag of nieuwe aanvraag van de schuldenaar wordt 
niet in behandeling genomen tot het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.  

• De schuldenaar is de wettelijke rente verschuldigd over de openstaande 
vordering, zoals bedoeld in ex artikel 6: 119 BW.  

• Leef Kind (Roerstreek) is gerechtigd de vordering uit handen te geven en de 
(buitengerechtelijke) incassokosten integraal te verhalen op de schuldenaar. Een 
en ander onverminderd het recht ter zake nakoming of ontbinding al dan niet met 
volledige schadevergoeding te vorderen.  

 
Indien de afnemer niet aan de betalingsverplichting voldoet, behoudt Leef Kind 
(Roerstreek) zich het recht voor de plaatsingsovereenkomst eenzijdig en met 
onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat daartoe gerechtelijke tussenkomst is 

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
http://www.leefkind.nl/
mailto:administratie@leefkind.nl
https://www.kinderopvang-roerstreek.nl/index1.php?id=28
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vereist, zulks onverminderd de overige haar toekomende rechten zoals de kosten als 
gevolg van onderbezetting, gedurende maximaal twee maanden, en de kosten 
voortvloeiende uit de verkrijging van deze rechten.  
Indien de overeengekomen kindplaats(en), gedeelten van kindplaatsen, niet 
daadwerkelijk benut/vervult, is desondanks gedurende de opzegtermijn het volledig 
overeengekomen bedrag voor deze plaats(en) door de ouder verschuldigd.  
 
 

Inschrijfkosten  

We brengen per kind eenmalig €15,- inschrijfkosten in rekening. Deze blijven geldig 
zolang uw kind gebruik maakt van onze diensten. Dus als uw kind overgaat van 
dagopvang naar BSO hoeven deze niet opnieuw betaald te worden.  
  
 

Jaaropgave  

In het eerste kwartaal ontvangt u van ons per kind een jaaropgave van het voorgaande 
jaar.  
  

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
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TARIEVEN 2019 

DAGOPVANG  
 
 
Boefjes & Bengelkes in Kindercentrum ’t Vlaegelke te Posterholt 
Mickeys & Minnies in Kindercentrum ’t Muuske te Herkenbosch  
Snuutjes & Stampertjes in Kindercentrum ‘t Knienke te Melick  
 
 
Openingsdagen  Maandag- t/m vrijdag 

52 weken per jaar 
 
Sluitingsdagen - Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag, Pasen, Koningsdag,    

  één keer per 5 jaar Bevrijdingsdag (2020), Hemelvaartsdag,   
  Pinksteren en Kerstmis 
- Kindercentrum ’t Muuske is tevens gesloten op  
  Carnavalsdinsdag 
- Op 24 en 31 december sluiten wij om 17.00 uur 

 
Openingstijden 8.00 uur tot 18.00 uur 
 Op aanvraag is verlengde opvang mogelijk 
 
Breng- en haaltijden Brengen  8.00 uur - 9.30 uur  
    Halen/brengen 12.30 uur - 13.30 uur 
    Halen   16.30 uur – 18.00 uur 
 
Tarieven   Opvang op vaste dagdelen uurprijs € 8,02 
    Opvang op flexibele dagdelen  uurprijs € 8,15 
    Extra opvang    uurprijs € 8,20 
    Prijs verlengde opvang  € 3,50 per kwartier per kind 

Prijs flexibele verlengde opvang € 3,58 per kwartier per kind 
Prijs extra verlengde opvang € 3,58 per kwartier per kind 

     
    Dit is inclusief luiers voor baby’s in het eerste levensjaar en  

gezonde snacks, lunch en fruit voor kinderen vanaf 1 jaar  
oud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het uurtarief is de brutoprijs. Het uurtarief voor de opvang op vaste dagdelen valt volledig onder de te 
vergoeden prijs van de Belastingdienst. Hoeveel u daadwerkelijk betaalt, is afhankelijk van de hoogte van 
de kinderopvangtoeslag die u ontvangt. Voor de hoogte van uw kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de 
belastingdienst; u kunt ook een proefberekening doen.  
Kinderopvangtoeslag dient u binnen 3 maanden na start van opvang aan te vragen. 
  

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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PEUTERARRANGEMENT 
 
 
Belhamels in Kindercentrum ’t Vlaegelke te Posterholt 
Ieniemienie in Kindercentrum ’t Muuske te Herkenbosch (Basisschool de Berensprong)  
Eigenwijsjes in Kindercentrum ’t Baerke te Sint Odiliënberg (Basisschool ’t Kempke) 
Snuffies bij BSO de Rabbits te Melick (Basisschool de Achtbaan) 
 

 

Voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag 
(Peuterarrangement 1) 
 
Openingsdagen  - Maandag- t/m vrijdagochtend  

- 40 weken per jaar 
- Gesloten op vakantie- en schoolvrije dagen van de school  
   in het   dorp 

 
Breng- en haaltijden Brengen 8.30 uur – 8.45 uur  
    Halen  11.45 uur – 12.00 uur 
 
Tarieven   Uurprijs € 7,13 
     

• U betaalt voor 39 weken opvang per kalenderjaar. Deze kosten verdelen wij 
evenredig over 12 maanden. Dat houdt in dat u elke maand dezelfde factuur 
ontvangt. Voor 2 vaste dagdelen per week betaalt u maandelijks € 162,21.  

• Uw kind staat ingepland op alle schooldagen van de school in hetzelfde dorp, die 
u volgens uw contract bij ons afneemt. 

• Er is uitsluitend opvang als de school geopend is, dus geen opvang gedurende 
vakanties, studiedagen of andere dagen dat de school dicht is. Voor deze dagen 
betaalt u niet, u ontvangt hiervoor ook geen tegoed. 

• Scholen bepalen zelf hun vakanties en schoolvrije dagen, wij als kinderopvang 
hebben hier geen invloed op. Mogelijk valt er op de ene dag net een schoolvrije 
dag meer dan op een andere dag. Indien u meer dan 39 opvangdagen per 
kalenderjaar heeft, is uw kind van harte welkom en zullen wij u geen extra factuur 
sturen. Indien er minder dan 39 opvangdagen per kalenderjaar zijn, vindt er geen 
restitutie plaats; u krijgt geen geld terug en ook geen extra ruiltegoed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het uurtarief is de brutoprijs. Het uurtarief valt volledig onder de te vergoeden prijs van de 
Belastingdienst. Hoeveel u daadwerkelijk betaalt, is afhankelijk van de hoogte van de 
kinderopvangtoeslag die u ontvangt. Voor de hoogte van uw kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de 
belastingdienst; u kunt ook een proefberekening doen.  
Kinderopvangtoeslag dient u binnen 3 maanden na start van opvang aan te vragen. 
  

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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PEUTERARRANGEMENT 
 
 
Belhamels in Kindercentrum ’t Vlaegelke te Posterholt 
Ieniemienie in Kindercentrum ’t Muuske te Herkenbosch (Basisschool de Berensprong)  
Eigenwijsjes in Kindercentrum ’t Baerke te Sint Odiliënberg (Basisschool ’t Kempke) 
Snuffies bij BSO de Rabbits te Melick (Basisschool de Achtbaan) 
 
 

Voor ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag 
(Peuterarrangement 2) 

 
Openingsdagen  - Maandag- t/m vrijdagochtend  

- 40 weken per jaar 
- Gesloten op vakantie- en schoolvrije dagen van de school  
   in het dorp 
 

Breng- en haaltijden Brengen 8.30 uur – 8.45 uur  
    Halen  11.45 uur – 12.00 uur 
 
Tarieven   De ouderbijdrage is vastgesteld aan de hand van de  

subsidieverordening van Gemeente Roerdalen. 
Voor 2 vaste dagdelen per week betaalt u maandelijks  
€ 58,33 
 

• U betaalt voor 39 weken opvang per kalenderjaar. Deze kosten verdelen wij 
evenredig over 12 maanden. Dat houdt in dat u elke maand dezelfde factuur 
ontvangt. Voor 2 vaste dagdelen per week betaalt u maandelijks € 58,33.  

• Uw kind staat ingepland op alle schooldagen van de school in hetzelfde dorp, die 
u volgens uw plaatsingsbewijs bij ons afneemt.  

• Er is uitsluitend opvang als de school geopend is, dus geen opvang gedurende 
vakanties, studiedagen of andere dagen dat de school dicht is. Voor deze dagen 
betaalt u niet, u ontvangt hiervoor ook geen tegoed. 

• Scholen bepalen zelf hun vakanties en schoolvrije dagen, wij als kinderopvang 
hebben hier geen invloed op. Mogelijk valt er op de ene dag net een schoolvrije 
dag meer dan op een andere dag. Indien u meer dan 39 opvangdagen per 
kalenderjaar heeft, is uw kind van harte welkom en zullen wij u geen extra factuur 
sturen. Indien er minder dan 39 opvangdagen per kalenderjaar zijn, vindt er geen 
restitutie plaats; u krijgt geen geld terug en ook geen extra ruiltegoed.  

 

Bijzonderheden - Geldt uitsluitend voor inwoners van de gemeente    
  Roerdalen. 
- De kinderen starten op de eerste van de maand. 
- Naast het inschrijfformulier dient u ook de bijlage volledig in  
  te vullen, documenten aan te leveren en te ondertekenen  
  (zie inschrijfformulier Peuterarrangement). 

  

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Roerdalen/336163/336163_1.html
https://www.kinderopvang-roerstreek.nl/index1.php?id=339
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U heeft een VVE-indicatie ontvangen voor uw kind? 

Voor ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag 
(Peuterarrangement 3) 

 
 
Openingsdagen  - Maandag- t/m vrijdagochtend  

- 40 weken per jaar 
- Gesloten op vakantie- en schoolvrije dagen  
  van de school in het dorp 

 
Breng- en haaltijden Brengen 8.30 uur – 8.45 uur  
    Halen  11.45 uur – 12.00 uur 
 
Tarieven   De ouderbijdrage is vastgesteld aan de hand van de  

subsidieverordening van Gemeente Roerdalen. 
Voor 3 vaste dagdelen per week betaalt u maandelijks  
€ 21,00 
 

• U betaalt voor 39 weken opvang per kalenderjaar. Deze kosten verdelen wij 
evenredig over 12 maanden. Dat houdt in dat u elke maand dezelfde factuur 
ontvangt. Voor 3 vaste dagdelen per week betaalt u maandelijks € 21,00.  

• Uw kind staat ingepland op alle schooldagen van de school in hetzelfde dorp, die 
u volgens uw plaatsingsbewijs bij ons afneemt.  

• Er is uitsluitend opvang als de school geopend is, dus geen opvang gedurende 
vakanties, studiedagen of andere dagen dat de school dicht is. Voor deze dagen 
betaalt u niet, u ontvangt hiervoor ook geen tegoed. 

• Scholen bepalen zelf hun vakanties en schoolvrije dagen, wij als kinderopvang 
hebben hier geen invloed op. Mogelijk valt er op de ene dag net een schoolvrije 
dag meer dan op een andere dag. Indien u meer dan 39 opvangdagen per 
kalenderjaar heeft, is uw kind van harte welkom en zullen wij u geen extra factuur 
sturen. Indien er minder dan 39 opvangdagen per kalenderjaar zijn, vindt er geen 
restitutie plaats; u krijgt geen geld terug en ook geen extra ruiltegoed.  

Bijzonderheden - Geldt uitsluitend voor inwoners van de gemeente  
  Roerdalen. 
- De kinderen starten op de eerste van de maand. 
- Naast het inschrijfformulier dient u ook de bijlage volledig in  
  te vullen, documenten aan te leveren en te ondertekenen  
  (zie inschrijfformulier Peuterarrangement). 

 

  

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Roerdalen/336163/336163_1.html
https://www.kinderopvang-roerstreek.nl/index1.php?id=339
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U heeft een VVE-indicatie ontvangen voor uw kind? 

Voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag (Peuterarrangement 3WK) 

 
 
Openingsdagen  - Maandag- t/m vrijdagochtend  

- 40 weken per jaar 
- Gesloten op vakantie- en schoolvrije dagen van de school  
  in het dorp 

 
Breng- en haaltijden Brengen 8.30 uur – 8.45 uur  
    Halen  11.45 uur – 12.00 uur 
 
Tarieven   Uurprijs € 7,13 

Voor 3 vaste dagdelen per week betaalt u maandelijks  
€ 243,31 

 

• U betaalt voor 39 weken opvang per kalenderjaar. Deze kosten verdelen wij 
evenredig over 12 maanden. Dat houdt in dat u elke maand dezelfde factuur 
ontvangt. Voor 3 vaste dagdelen per week betaalt u maandelijks € 243,31.  

• Uw kind staat ingepland op alle schooldagen van de school in hetzelfde dorp, die 
u volgens uw contract bij ons afneemt.  

• Er is uitsluitend opvang als de school geopend is, dus geen opvang gedurende 
vakanties, studiedagen of andere dagen dat de school dicht is. Voor deze dagen 
betaalt u niet, u ontvangt hiervoor ook geen tegoed. 

• Scholen bepalen zelf hun vakanties en schoolvrije dagen, wij als kinderopvang 
hebben hier geen invloed op. Mogelijk valt er op de ene dag net een schoolvrije 
dag meer dan op een andere dag. Indien u meer dan 39 opvangdagen per 
kalenderjaar heeft, is uw kind van harte welkom en zullen wij u geen extra factuur 
sturen. Indien er minder dan 39 opvangdagen per kalenderjaar zijn, vindt er geen 
restitutie plaats; u krijgt geen geld terug en ook geen extra ruiltegoed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het uurtarief is de brutoprijs. Hoeveel u daadwerkelijk betaalt, is afhankelijk van de hoogte van de 
kinderopvangtoeslag die u ontvangt. Voor de hoogte van uw kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de 
belastingdienst; u kunt ook een proefberekening doen.  
Kinderopvangtoeslag dient u binnen 3 maanden na start van opvang aan te vragen. 
  

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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BUITENSCHOOLSE OPVANG  Schoolweken 
 
 
BSO de Batjes & Batraven in Kindercentrum ’t Vlaegelke te Posterholt 
BSO ’t Moeze Neske in Kindercentrum ’t Muuske te Herkenbosch (basisschool de Berensprong) 

BSO de Rabbits te Melick (basisschool de Achtbaan) 
BSO de Wijsneuzen in Kindercentrum ’t Baerke te Sint Odiliënberg (basisschool ’t Kempke) 
BSO ’t Keuningshöfke te Koningsbosch (basisschool ’t Keuningshöfke) 

 
 
Openingsdagen  - Maandag- t/m vrijdag 

- 40 weken per jaar 
- Voor opvang tijdens vakantie- en schoolvrije dagen, zie  
  BSO Vakantieopvang 
- BSO de Wijsneuzen is alleen geopend gedurende  
  schoolweken. Op woensdag- en vrijdagmiddag worden de  
  kinderen na de lunch in kindercentrum ’t Vlaegelke  
  opgevangen 
 

Sluitingsdagen Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag, Pasen, Koningsdag, 
één keer per 5 jaar Bevrijdingsdag (2020), Hemelvaartsdag, 
Pinksteren en Kerstmis 

 

Studiedagen Deze kunt u extra aanvragen per dagdeel van 5,5 uur. Heeft 
u een tegoed van de vakantieopvang, dan kunt u deze 
inzetten als ruil. Heeft u deze niet, dan zal de uurprijs voor de 
vakantieopvang in rekening gebracht worden. 

 

Stakingsdagen Kinderen die regulier gebruik maken van de opvang bij een 
van onze BSO’s zijn op een stakingsdag van harte welkom in 
kindercentrum ’t Vlaegelke. U kunt dit extra aanvragen per 
dagdeel van 5,5 uur. Heeft u een tegoed van de 
vakantieopvang, dan kunt u deze inzetten als ruil. Heeft u 
deze niet, dan zal de uurprijs voor de vakantieopvang in 
rekening gebracht worden. 
 

Openingstijden 8.00 uur tot 18.00 uur 
 Verlengde opvang op aanvraag mogelijk 
 

Soort opvang  - Voor- en naschoolse opvang in schoolweken 
- Tussenschoolse opvang. Deze valt niet onder de Wet  
  Kinderopvang.  
  De uurprijs voor Tussenschoolse opvang is € 7,13. 
  De uurprijs voor Tussenschoolse opvang op aanvraag is  
  € 7,31 

 

Breng- en haaltijden Brengen - 7.30/ 8.00 uur tot 15 minuten voor aanvang school
    Halen     - 16.30 uur – 18.00 uur 
 

  

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
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Tarieven voor- en naschoolse opvang    
Opvang op vaste dagdelen uurprijs € 6,89 

    Opvang op flexibele dagdelen  uurprijs € 7,05 
Extra opvang    uurprijs € 7,10 
Verlengde opvang   € 3,50 per kwartier 
Prijs flexibele verlengde opvang € 3,58 per kwartier per kind 
Prijs extra verlengde opvang € 3,58 per kwartier per kind 

 

• U betaalt voor 39 weken opvang per kalenderjaar. Deze kosten verdelen wij 
evenredig over 12 maanden. Dat houdt in dat u elke maand dezelfde factuur 
ontvangt. 

• Uw kind staat ingepland op alle schooldagen, die u volgens uw contract bij ons 
afneemt.  

• Er is uitsluitend opvang als de school geopend is, dus geen opvang gedurende 
vakanties, studiedagen of andere dagen dat de school dicht is. Voor deze dagen 
betaalt u niet, u ontvangt hiervoor ook geen tegoed. 

• Scholen bepalen zelf hun vakanties en schoolvrije dagen, wij als kinderopvang 
hebben hier geen invloed op. Mogelijk valt er op de ene dag net een schoolvrije 
dag meer dan op een andere dag. Indien u meer dan 39 opvangdagen per 
kalenderjaar heeft, is uw kind van harte welkom en zullen wij u geen extra factuur 
sturen. Indien er minder dan 39 opvangdagen per kalenderjaar zijn, vindt er geen 
restitutie plaats; u krijgt geen geld terug en ook geen extra ruiltegoed.  

Bijzonderheden Indien u regulier opvang heeft gedurende schoolweken kunt 
u gebruik maken van vaste vakantieopvang of u kunt in 
vakanties extra opvang aanvragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het uurtarief is de brutoprijs. Het uurtarief voor de opvang op vaste dagdelen valt volledig onder de te 
vergoeden prijs van de Belastingdienst. Hoeveel u daadwerkelijk betaalt, is afhankelijk van de hoogte van 
de kinderopvangtoeslag die u ontvangt. Voor de hoogte van uw kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de 
belastingdienst; u kunt ook een proefberekening doen.  
Kinderopvangtoeslag dient u binnen 3 maanden na start van opvang aan te vragen.  

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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BUITENSCHOOLSE OPVANG  Vakantieopvang 
 
BSO de Batjes & Batraven in Kindercentrum ’t Vlaegelke te Posterholt 
BSO ’t Moeze Neske in Kindercentrum ’t Muuske te Herkenbosch (basisschool de Berensprong) 

BSO de Rabbits te Melick (basisschool de Achtbaan) 
BSO de Wijsneuzen in Kindercentrum ’t Baerke te Sint Odiliënberg (basisschool ’t Kempke) 
BSO ’t Keuningshöfke te Koningsbosch (basisschool ’t Keuningshöfke) 

 
Openingsdagen  Maandag- t/m vrijdag  

12 weken per jaar 
Geopend tijdens vakantie- en studiedagen van de school in 
het dorp 

 
Sluitingsdagen - Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag, Pasen, Koningsdag,   

  één keer per 5 jaar Bevrijdingsdag (2020), Hemelvaartsdag,    
  Pinksteren en Kerstmis 
- Kindercentrum ’t Muuske is tevens gesloten op  
  Carnavalsdinsdag; de kinderen zijn van harte welkom bij  
  BSO de Batjes & Batraven in kindercentrum ‘t Vlaegelke 
- BSO de Rabbits is gesloten in de bouwvak en tussen Kerst   
  en Nieuwjaar; de kinderen zijn dan van harte welkom bij  
  BSO ’t Moeze Neske in kindercentrum ’t Muuske 
- BSO de Wijsneuzen is alleen geopende gedurende  
  Schoolweken en tijdens studiedagen (voor extra aanvraag);     
  de kinderen zijn in vakanties van harte welkom in  
  kindercentrum ’t Vlaegelke 
- Op 24 en 31 december sluiten wij om 17.00 uur 

 
Studiedagen Deze kunt u extra aanvragen per dagdeel van 5,5 uur. Heeft 

u een tegoed van de vakantieopvang, dan kunt u deze 
inzetten als ruil. Heeft u deze niet, dan zal de uurprijs voor de 
vakantieopvang in rekening gebracht worden. 

 
Stakingsdagen Kinderen die regulier gebruik maken van de opvang bij een 

van onze BSO’s zijn op een stakingsdag van harte welkom in 
kindercentrum ’t Vlaegelke. U kunt dit extra aanvragen per 
dagdeel van 5,5 uur. Heeft u een tegoed van de 
vakantieopvang, dan kunt u deze inzetten als ruil. Heeft u 
deze niet, dan zal de uurprijs voor de vakantieopvang in 
rekening gebracht worden. 

 
Openingstijden 8.00 uur tot 18.00 uur 
 Verlengde opvang op aanvraag mogelijk 
 
Soort opvang  Hele en halve dagen opvang  
 
Breng- en haaltijden Brengen  7.30/8.00 uur  -  9.30 uur  
    Halen/brengen 12.30 uur        - 13.30 uur 
    Halen   16.30 uur        - 18.00 uur 
 

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
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Tarieven   Opvang op vaste dagdelen uurprijs € 6,95  
    Opvang op flexibele dagdelen  uurprijs € 7,13  
    Extra opvang    uurprijs € 7,18  
    Verlengde opvang   € 3,50 per kwartier  
    Prijs flexibele verlengde opvang € 3,59 per kwartier per kind
    Prijs extra verlengde opvang € 3,62 per kwartier per kind 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het uurtarief is de brutoprijs. Hoeveel u daadwerkelijk betaalt, is afhankelijk van de hoogte van de 
kinderopvangtoeslag die u ontvangt. Voor de hoogte van uw kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de 
belastingdienst; u kunt ook een proefberekening doen.  
Kinderopvangtoeslag dient u binnen 3 maanden na start van opvang aan te vragen. 

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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BIJLAGE 
 
Ons aanbod: 
 
 

Opvang Dagdeel Tijden Uren Kosten Flexibel Extra 

    uur maand uur maand uur 
         

Dagopvang 
52 weken 

Ochtend 08.00-13.30 uur 5,50 uur € 8,02 € 191,12 € 8,15 € 194,21 € 8,20 

Middag 12.30-18.00 uur 5,50 uur € 8,02 € 191,12 € 8,15 € 194,21 € 8,20 

Hele dag 08.00-18.00 uur 10,00 uur € 8,02 € 347,51   € 8,20 
         

Peuterarrangement 
40 weken  
(39 gefactureerd) 

PA 1 (2 dagdelen) 08.30-12.00 uur 3,50 uur € 7,13 € 161,98    

PA 2 (2 dagdelen)¹ 08.30-12.00 uur 3,50 uur  €   58,33    

PA 3WK (3 dagdelen VVE) 08.30-12.00 uur 3,50 uur € 7,13 € 243,31    

PA 3 (3 dagdelen VVE)¹ 08.30-12.00 uur 3,50 uur  €   21,00    
         

BSO 
Schoolweken 
40 weken  
(39 gefactureerd) 

Voorschoolse 08.00-08.30 uur 0,50 uur € 6,89 € 11,23 € 7,05 € 11,49 € 7,10 

Tussenschoolse² 12.00-13.15 uur 1,25 uur € 7,13 € 28,97 € 7,31  € 7,31 

Naschoolse  15.15-18.00 uur 2,75 uur € 6,89 € 61,60 € 7,05 € 63,03 € 7,10 

Woens-/vrijdag kort  12.30-13.30 uur 1,00 uur € 6,89 € 22,39 € 7,05  € 7,10 

Woens-/vrijdag lang 13.30-18.00 uur 4,50 uur € 6,89 € 100,80 € 7,05 € 105,75 € 7,10 

Naschoolse (P’holt) 14.45-18.00 uur 3,25 uur € 6,89 € 72,76 € 7,05 € 74,45 € 7,10 

Woens-/vrijdag kort (P’holt) 12.15-13.30 uur 1,25 uur € 6,89 € 27,97 € 7,05 € 29,40 € 7,10 
         

BSO 
vakanties 
12 weken 

Ochtend 08.00-13.30 uur 5,50 uur € 6,95 € 38,23 € 7,13 € 39,22 € 7,18 

Middag 12.30-18.00 uur 5,50 uur € 6,95 € 38,23 € 7,13 € 39,22 € 7,18 

Hele dag 08.00-18.00 uur 10,00 uur € 6,95 € 69,50 € 7,13  € 7,18 
         

    Kosten  Flexibel Extra    

    kwartier maand kwartier maand kwartier 

Verlengde opvang Dagopvang Voor 08.00/Na 18.00 uur 0,25 uur  € 3,50 € 15,17 € 3,58 € 15,43 € 3,58 

 BSO schoolweken Voor 08.00/Na 18.00 uur 0,25 uur  € 3,50 € 11,38 € 3,58 € 11,64  € 3,58 

 BSO schoolvrije dagen Voor 08.00/Na 18.00 uur 0,25 uur  € 3,50 € 3,50 € 3,58 €  3,58 € 3,58 
 
¹ Alleen voor inwoners gemeente Roerdalen die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag 
² Valt niet onder de Wet Kinderopvang 

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/

