
 

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael  

Buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael: 

• Geopend 7.00 uur – 18.30 uur  

• 52 weken, vijf dagen per week open (feestdagen dicht) 

• Korte lijnen (één team, één plan, één visie) 

• Flexibel, meedenkend en betrokken 

• Uurprijzen vallen altijd binnen de reikwijdte van het ‘Besluit kinderopvangtoeslag’. Hierdoor 

valt de gehele uurprijs binnen de regelgeving voor belastingteruggave. 

 • Voorschoolse opvang  

De opvang is mogelijk vanaf 07.00 uur tot aanvang school. De mogelijkheid om gebruik te 

maken van een ontbijt is aanwezig. Er worden tijdens de voorschoolse opvang rustige 

activiteiten aangeboden. Prijs € 6,89 per VSO 

 

 • Tussenschoolse opvang / overblijven  

De kinderen eten hun zelf meegebrachte lunch op onder toezicht van de overblijfouders. 

Daarna worden er door pedagogisch medewerkers, vrijwilligers en stagiaires activiteiten 

aangeboden waaruit de kinderen kunnen kiezen. Prijs € 1,75 per keer 

 

 • Naschoolse opvang 

Aan het eind van de schooldag worden de jongste kinderen uit de klas opgehaald, de oudere 

kinderen komen zelf naar de BSO-ruimte. Er worden diverse activiteiten aangeboden. Er zijn 

twee momenten voor eten en drinken en gezonde tussendoortjes zoals fruit of crackers. Het 

laatste eetmoment vervangt geen avondmaaltijd. De opvang is open tot 18.30 uur. 

Prijs per uur 

Maandag, dinsdag en donderdag € 6,89 per uur  

Woensdag en vrijdag € 6,65 per uur  

 

 • Vakantieopvang en opvang studiedagen school 

De openingstijden zijn van 08.00 uur tot 18.30 uur. In combinatie met de voorschoolse opvang 

kan vanaf 07.00 uur opvang worden geboden. De opvang geldt voor alle vakanties en andere 

vrije dagen van school, behalve de officiële feestdagen. Er worden diverse activiteiten 

aangeboden. Voor de vakantieperiodes wordt er altijd een speciaal programma met 

activiteiten rondom een thema aangeboden. Tijdens de vakantieopvang en vrije dagen krijgen 

de kinderen een lunch, drinken en tussendoortjes aangeboden.  

Maandag, dinsdag en donderdag € 6,89 per uur  

Woensdag en vrijdag € 6,65 per uur 

 

 Flexibele opvang                                                                                                                   

Wij bieden ook flexibele opvang aan zowel tijdens school- als vakantieweken. Heeft u flexibele 

opvang nodig dan kan dat altijd, zolang het kind/leidsterratio (1 op 10) met het ingeroosterde 

personeel geen problemen oplevert.  

Heeft u in de vakantie extra vakantieopvang nodig, dan kan dit als het in de planning past qua 

kind/leidsterratio, activiteiten en uitjes.  

Prijs per uur 

Maandag, dinsdag en donderdag € 6,89 

Woensdag en vrijdag € 6,65 

 

Samenvatting mogelijkheden af te nemen opvang:  

A. Totaalpakket. 

U bent verzekerd van een gereserveerde plaats in de vakantie en de schoolweken. 

B. Schoolwekenopvang.  

U bent verzekerd van een gereserveerde plaats in de schoolweken. 

C. Flexibele vakantie-opvang.  

Indien u de gewenste hoeveelheid opgeeft bij aanmelding, dan nemen we deze 

vakantieopvang mee in de offerte. U bent dan verzekerd van de gereserveerde 

vakantiedagen en u kunt de dagen meenemen in de aanvraag voor de 

kinderopvangtoeslag bij de belasting. 

 



 

De TSO kan altijd flexibel per dag afgenomen worden en ’s ochtends door de leerling of 

ouder bij de leerkracht gemeld worden. Wanneer uw kind bijna structureel op een dag 

overblijft kunt u dit op de laatste bladzijde aangeven.  

 

Na verwerking van de inschrijving ontvangt u een offerte. Indien u akkoord gaat met deze 

offerte levert u deze getekend in. Dat is dan uw plaatsingsbevestiging. Facturering geschiedt 

volgens automatische incasso aan het eind van iedere maand. 

Op het verstrekken van de gegevens is de Wet Persoonsbescherming van toepassing.  

Op de inschrijving zijn de algemene Voorwaarden Buitenschoolse opvang volgens de branche 

organisatie Kinderopvang van toepassing. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken via emailadres kinderopvang@bontepael.nl 
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 Inschrijfformulier kinderopvang IKC de Bonte Pael    

Gegevens ouder(s) /  verzorger(s) 

Achternaam: 
 

Achternaam: 

Voorletter(s) 
0 Man 
0 Vrouw 

Voorletter(s) 
0 Man 
0 Vrouw 

BSN nummer: 
 

BSN nummer: 

Geboortedatum: 
 

Geboortedatum: 

Adres: 
 

Adres: 

Postcode: 
 

Postcode: 

Woonplaats: 
 

Woonplaats: 

Telefoon vast: 
 

Telefoon vast: 

Telefoon mobiel: 
 

Telefoon mobiel: 

E-mailadres: 
 

E-mailadres: 

IBAN bankrekening nummer: 
 
 

 

                                                                                                                                                       

Gegevens kind: 

Achternaam: 
 

 

Voornaam: 
 
0 Jongen 
0 Meisje 

Burgerservicenummer (BSN): 

Geboortedatum: Geboorteland: 

In welke groep zit uw kind: Eerste schooldag: 

Bijzonderheden: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Gegevens kind: 

Achternaam: 
 

 

Voornaam: 
 
0 Jongen 
0 Meisje 

Burgerservicenummer (BSN): 

Geboortedatum: Geboorteland: 

In welke groep zit uw kind: Eerste schooldag: 

Bijzonderheden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           

Gegevens kind: 

Achternaam: 
 

 

  

Voornaam: 
 
0 Jongen 
0 Meisje 

Burgerservicenummer (BSN): 

Geboortedatum: Geboorteland: 

In welke groep zit uw kind: Eerste schooldag: 

Bijzonderheden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Door een kruisje te zetten in de kolom ‘Inschrijving’ kunt u aangeven van welke diensten u 

gebruik wilt maken. 

VSO zonder vakantie opvang (7.00- 8.30) 

 Inschrijving Opmerkingen 

Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

 

VSO inclusief vakantie opvang 

 Inschrijving Opmerkingen 

Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   
 

NSO zonder vakantie opvang 

 Inschrijving Opmerkingen 

Maandag (NSO kort)   

Dinsdag (NSO kort)   

Woensdag (NSO 
lang) 

  

Donderdag (NSO 
kort) 

  

Vrijdag( NSO lang)   
 

NSO inclusief vakantie opvang,  

 Inschrijving Opmerkingen 

Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

 

Als u alleen in bepaalde vakantieweken opvang wilt, kunt u dat op het volgende blad aangeven. 

 

 

 

 

 



 

1e week zomervakantie 

VSO (7.00-8.00) Inschrijving Opmerkingen 
Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

NSO (8.00-18.30) Inschrijving Opmerkingen 
Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

 
  2e week zomervakantie 

VSO (7.00-8.00) Inschrijving Opmerkingen 
Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

NSO (8.00-18.30) Inschrijving Opmerkingen 
Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

 

3e week zomervakantie 

VSO (7.00-8.00) Inschrijving Opmerkingen 
Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

NSO (8.00-18.30) Inschrijving Opmerkingen 
Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

 



 

 
 

4e week meivakantie 

VSO (7.00-8.00) Inschrijving Opmerkingen 
Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

NSO (8.00-18.30) Inschrijving Opmerkingen 
Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

 
5e week meivakantie 

VSO (7.00-8.00) Inschrijving Opmerkingen 
Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

NSO (8.00-18.30) Inschrijving Opmerkingen 
Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

 

6e week zomervakantie 

VSO (7.00-8.00) Inschrijving Opmerkingen 
Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

NSO (8.00-18.30) Inschrijving Opmerkingen 
Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   



   
 

Tussenschoolse opvang / overblijven 

 Inschrijving Opmerkingen 
Maandag   

Dinsdag   

Donderdag   

Vrijdag   

 

De TSO wordt alleen in rekening gebracht  wanneer uw kind er daadwerkelijk is.  

Dit geldt alleen bij de TSO, niet voor de contracten van de BSO. 

 

 

 


