
 
 

 

Uren- en prijsberekening buitenschoolse opvang Bibelebonz 2018 
Per 1 januari 2018 

 
 
 

Prijzen buitenschoolse opvang 

 

Tarief per uur: € 7,60 

 

Dagdelen         Prijs per maand            Uren per maand 

 

1 ochtend     €  100,70   13,25   

2 ochtenden    €  201,40   26,50   

3 ochtenden    €  302,10   39,75   

4 ochtenden    €  402,80   53,00   

5 ochtenden    €  503,50   66,25   

1 middag    €  164,01   21,58 

2 middagen    €  328,02   43,17 

3 middagen    €  492,02   64,75 

4 middagen    €  656,03   86,33 

5 middagen    €  820,05   107,92 

1 ochtend + 1 middag   €  202,01   26,58 

2 ochtenden + 2 middagen  €  404,02   53,17 

3 ochtenden + 3 middagen  €  606,02 ,  79,75 

4 ochtenden + 4 middagen  €  808,03   106,33 

5 ochtenden + 5 middagen  € 1010,05   132,92 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Urenberekening 
 
 
In 2018 is een opvangplaats opgebouwd uit: 
 
40 schoolweken 
9 schoolvakantieweken 
(Van de 12 schoolvakantieweken heeft Bibelebonz 9 vakantieweken opgenomen in de opvangplaats). 
 
Om tot een optimale urenberekening te komen, is er een gemiddelde urenberekening gemaakt.  
De werkelijke schooltijden kunnen hiervan afwijken. 
 
 
Voorschoolse opvang:   Iedere werkdag van 7.00 – 8.30 uur 
    7,5 uur opvang per week 
    7,5 x 40 schoolweken = 300 uur per jaar 
 
Naschoolse opvang:  Casimirschool 

Maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 – 18.15 uur 
    Woensdag van 11.45 – 18.15 uur 
    Vrijdag van 13.15 – 18.15 uur 
    20 uur opvang per week   (berekening tot 18.00 uur) 
    20 x 40 schoolweken = 800 uur per jaar 
     
    Aloysiusschool 
    Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.30 – 18.15 uur 
    Woensdag van 12.00 – 18.15 uur 
    20 uur opvang per week   (berekening tot 18.00 uur) 
    20 x 40 schoolweken = 800 uur per jaar 
 
    Julianaschool 
    Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.45 – 18.15 uur 
    Woensdag en vrijdag (onderbouw) van 12.00 – 18.15 uur 
    20 uur opvang per week    
    20 x 40 schoolweken = 800 uur per jaar 
 
Vakantieopvang:  Iedere vakantiedag van 7.00 – 18.15 uur 
    55 uur opvang per week   (berekening tot 18.00 uur) 
    55 x 9 vakantieweken = 495 uur per jaar 
 
 
 
Extra openstellingen of incidenteel extra opvang: 
Bibelebonz is altijd geopend als de scholen gesloten zijn door bijvoorbeeld studiedagen of vervroegde 
vakantiesluitingen. Ook kunt u incidenteel extra opvang aanvragen op schooldagen. 
U mag voor extra opvang de helft van uw vakantietegoed gebruiken (=49,5 uur op basis van 1 dagdeel per 
week).  
Voor een ochtend rekenen we 1,5 uur, voor een korte middag 4 uur, voor een woensdag- of vrijdagmiddag 
(onderbouw) 6 uur en voor een studiedag 6 uur. Onze administratie houdt hiervan een nauwkeurige 
registratie bij en zal u altijd tijdig informeren als u uw gehele vakantietegoed hebt opgenomen of als u de helft 
van uw vakantietegoed hebt opgenomen voor incidentele opvang en/ of opvang tijdens studiedagen. 
 
 

 



 
 

Opbouw opvangplaats 
 
 
Een volledige buitenschoolse opvangplaats in 2018 is als volgt opgebouwd: 
 
Voorschoolse opvang   300 uur   
Naschoolse opvang   800 uur   
9 weken vakantieopvang  495 uur   
_______________________________________  
Totaal per jaar    1595 uur 
 
Bij een opvangpakket met alleen ochtendopvang worden de uren van de voorschoolse opvang berekend. 
Indien gewenst kan bij de voorschoolse opvang vakantieopvang worden afgenomen. 
 
Bij een opvangpakket met alleen middagopvang worden de uren van de naschoolse opvang en de 
vakantieopvang berekend. 
 
Voorbeeld: 
Berekening aantal uren 1 middag naschoolse opvang: 
Naschoolse opvang   800 uur   
9 weken vakantieopvang  495 uur   
Totaal :    1295 uur voor 5 middagen. 
 
Dit is 1295 uur :5 = 259 uur per middag per jaar. 
Voor 1 middag per maand is dit 259 :12= 21,58 uur  
 

 


