Prijsoverzicht 2021

Bso De Rank

Buitenschoolse opvang inclusief vakantieopvang
Pakketsoort

aantal weken
per jaar

aantal uur
per jaar

uurprijs

prijs per jaar
voor 1 dag in de week

prijs per maand
voor 1 dag in de week

1

Voorschoolse opvang + naschoolse opvang
vóór schooltijd van 7.30 tot 8.30 uur (open vanaf 7.00 uur)
ná schooltijd van 14.00 tot 18.30 uur
op vakantiedagen van 7.30 tot 18.30 uur (open vanaf 7.00 uur)

50

330

€ 7,35

€ 2.425,50

€ 202,13

2

Naschoolse opvang
ná schooltijd van 14.00 tot 18.30 uur
op vakantiedagen van 7.30 tot 18.30 uur (open vanaf 7.00 uur)

50

290

€ 7,35

€ 2.131,50

€ 177,63

3

Voorschoolse opvang
vóór schooltijd van 7.30 tot 8.30 uur (open vanaf 7.00 uur)

40

40

€ 7,35

€ 294,00

€ 24,50

10

110

€ 7,35

€ 808,50

€ 67,38

4

Vakantieopvang
op vakantiedagen van 7.30 tot 18.30 uur (open vanaf 7.00 uur)

5

Flexopvang
U neemt een vast áántal dagdelen per week af, maar wélke dagdelen uw kind komt kan per week verschillen. Ideaal voor ouders met wisselende werktijden.
Flexopvang is mogelijk in schoolweken en vakantieweken. De prijzen zijn 110% van de normale prijzen. Zie ook ons flexbeleid op www.skrs.nl/downloads.

Zie de volgende pagina voor handige en fijne SKRS-weetjes!
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Buitenschoolse opvang exclusief vakantieopvang
Pakketsoort

aantal weken
per jaar

aantal uur
per jaar

uurprijs

prijs per jaar
voor 1 dag in de week

prijs per maand
voor 1 dag in de week

1

Voorschoolse opvang + naschoolse opvang
vóór schooltijd van 7.30 tot 8.30 uur (open vanaf 7.00 uur)
ná schooltijd van 14.00 tot 18.30 uur

40

220

€ 7,35

€ 1.617,00

€ 134,75

2

Naschoolse opvang
ná schooltijd van 14.00 tot 18.30 uur

40

180

€ 7,35

€ 1.323,00

€ 110,25

3

Voorschoolse opvang
vóór schooltijd van 7.30 tot 8.30 uur (open vanaf 7.00 uur)

40

40

€ 7,35

€ 294,00

€ 24,50

4

Flexopvang
U neemt een vast áántal dagdelen per week af, maar wélke dagdelen uw kind komt kan per week verschillen. Ideaal voor ouders met wisselende werktijden.
Flexopvang is mogelijk in schoolweken en vakantieweken. De prijzen zijn 110% van de normale prijzen. Zie ook ons flexbeleid op www.skrs.nl/downloads.

Let op: bovenstaande prijzen betreffen brutoprijzen. De kinderopvangtoeslag gaat er nog van af. Hoeveel? Dat verschilt per inkomen. Bereken op www.skrs.nl/proefberekening
hoeveel toeslag u ontvangt en hoeveel u netto betaalt. Ook kunt u altijd onze hulp vragen. Bel 0224 298 363 of mail naar info@skrs.nl.
Wilt u ook zomeropvang?
De zomeropvang is jaarlijks in de middelste twee weken van de zomervakantie van de basisscholen, zoals die zijn aangegeven door de gemeente Schagen. De zomeropvang van de bso vindt
doorgaans plaats op één locatie, waar ook de kinderen van de andere bso's naartoe komen. Tijdens de zomeropvang zijn er ook medewerkers van de verschillende locaties werkzaam.
Zomeropvang is alleen mogelijk in combinatie met een van bovenstaande opvangvormen. Wanneer u zomeropvang wilt, kiest u voor een contract voor 51 weken per jaar.
SKRS-weetjes:
* De bso is open vanaf 7.00 uur, maar u betaalt vanaf 7.30 uur. Dit eerste halfuur krijgt u van SKRS cadeau!
* De opvang is inclusief vervoer! Het vervoer is gratis.
* De opvang is inclusief studiedagen! Dit geldt bij een contract voor naschoolse opvang op de betreffende dag.
* De opvang is inclusief eventuele verhuisdagen van de school! Er is dan geen les, maar wél opvang.
* De opvang gaat 's ochtends door tot de school start. Ook als de school later start bij bijvoorbeeld de Avondvierdaagse de avond ervoor.
* De opvang start 's middags zodra de school sluit. Ook als de school eerder sluit bij bijvoorbeeld een schoolreis of kerstdiner.
* U kunt ook alléén vakantieopvang afnemen. De vakanties zitten boordevol leuke activiteiten en uitstapjes!
Kortom: vervoer, studiedagen, verhuisdagen, langere bso-ochtenden en langere bso-middagen zitten in het bso-pakket (u ontvangt hiervoor géén extra factuur).
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