
 

 

 

 
Tarieven 2020 - Buitenschoolse opvang (BSO)  - De Eigen Wijs 

 

 Uurtarief Maandtarief Uren per maand 

VSO vanaf 7.00 uur € 7,95 € 68,69 8,64 uur 

VSO vanaf 8.00 uur  € 7,95 € 31,16 3,92 uur 

NSO (ma, di, do, vr) € 7,95 € 87,13 10,96 uur 

NSO (wo) € 7,95 € 168,94 21,25 uur 

VC € 7,95 € 102,87 12,94 uur 

3VC  € 7,95 € 21,86 2,75 uur 

6VC  € 7,95 € 43,73 5,50 uur 

 

Opvangtijden: 

● VSO: Voorschoolse opvang  

7.00 tot 9.00 uur of 8.00 tot 9.00 uur (in combinatie met NSO) 

● NSO (ma, di, do, vr): Naschoolse opvang maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (incl. roostervrije en 

portfolio dagen) 

15.30 tot 18.15 uur  

● NSO (wo): Naschoolse opvang woensdag (incl. roostervrije en portfolio dagen) 

12.00 tot 18.15 uur 

● VC: Vakantiecontract voor alle weken tijdens schoolvakantieweken 

7.00 tot 18.15 uur 

● 3VC: Vakantiecontract voor 3 weken opvang per jaar tijdens schoolvakantieweken  

7.00 tot 18.15 uur 

● 6VC: Vakantiecontract voor 6 weken opvang per jaar tijdens schoolvakantieweken  

7.00 tot 18.15 uur 

  

De roostervrije dagen in de schoolweken zijn: 

● vrijdag 14 februari 2020 

● dinsdag 14 april 2020  

● vrijdag 22 mei 2020 (dag na Hemelvaart) 

● dinsdag 2 juni 2020 (3e Pinksterdag) 

● woensdag 3 juni 2020 

● vrijdag 3 juli 2020 

 

Portfoliodagen 

● vrijdag 7 februari 2020 van 12.30 tot 18.15 uur 

● maandag 10 februari 2020 van 12.30 tot 18.15 uur 

● woensdag 12 februari 2020 van 12.00 tot 18.15 uur 

● maandag 8 juni 2020 van 12.30 tot 18.15 uur 

● woensdag 10 juni 2020 van 12.00 tot 18.15 uur 

● vrijdag 12 juni 2020 van 12.30 tot 18.15 uur 

 

De roostervrije dagen zijn onder voorbehoud en kunnen nog worden gewijzigd. 

 

N.B. dinsdag 5 mei 2020 is Baloe gesloten. Dit is eens in de 5 jaar een officiële feestdag. 

 

De tarieven zoals vermeld zijn per dag per maand. 

Prijzen en uren zijn gebaseerd op een gemiddelde per maand. 

Afrondingsverschillen en tussentijdse prijswijzigingen zijn mogelijk. 

 


