
Opvang contract 40 weken 
 

 40 weken gegarandeerde opvang en verplichte vakantie in de 11 vakantieweken van het 
basisonderwijs. 
U betaalt 40 weken verspreid over 12 maanden. Voorwaarden is dat uw kind niet komt tijdens de 
schoolvakanties: 

 
- Voorjaarsvakantie 
- Meivakantie  
- Zomervakantie   
- Herfstvakantie 
- Kerstvakantie 

 
Let op: 
Een contract voor 40 weken is specifiek bedoeld om in te zetten binnen schoolweken. Indien u besluit om 
buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u de niet genoten opvangdagen niet inhalen. 
 
Dagen die mogen worden ingehaald, mits de groepsgrootte het toelaat 
De dagen kunnen niet per halve dag worden ingehaald. 

- 2e Paasdag 
- 2e Pinksterdag 
- Hemelvaartsdag 
- Vrijdag na Hemelvaart 

 
Rijksnorm: € 7,45 
Hele dagen € 7,20 
Halve dagen € 7,25 
Flexibele opvang hele of halve dagen € 7,30 
Hele dagen even/oneven weken € 7,35 
Halve dagen even/oneven weken € 7,40 
Extra hele dag € 7,30 
Extra halve dag € 7,30 
 
 

Aanbod 2018    DAGOPVANG 

Opvangcontract 51 weken 
 

 Gegarandeerde opvang voor uw kind voor 51 weken voor de afgesproken dagen / dagdelen  
gedurende het hele jaar m.u.v. de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw,  
en de feestdagen die voor de hele organisatie gelden. De dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw  
worden niet meegenomen bij de berekening van de maandprijs. Het Beertje is dan gesloten. 

 Zomervakantie mag worden ingehaald. Mits de vakantie 2 maanden van te voren is  
doorgeven. 

 
Dagen die mogen worden ingehaald, mits de groepsgrootte het toelaat.  
De dagen kunnen niet per halve dag worden ingehaald. 

- 2e Paasdag 
- 2e Pinksterdag 
- De maandag en dinsdag van Carnaval 
- Hemelvaartsdag 
- Vrijdag na Hemelvaart 
- 27 april Koningsdag  

Rijksnorm: €7,45 
 
 
 
 
 
 

Hele dagen ( 10,5 uur per dag) € 7,15 
Halve dagen (5,5 uur per dag) € 7,20 
Flexibele opvang hele of halve dagen € 7,25 
Hele dagen even/oneven weken € 7,25 
Halve dagen even/oneven weken € 7,30 
Extra hele dag € 7,15 
Extra halve dag € 7,25 
Verlengde opvang 1 of 2 uur bijkopen € 7,15 


