tarieven voorschoolse opvang 2020
BSO de Paleistuin
voorschoolse opvang
Spelen kan bij SKOL het hele jaar door. Wij zijn open wanneer de scholen dicht zijn, dus ook
tijdens vakanties en op studiedagen. En tijdens schoolweken ben je ook in het uurtje voor
school, van 7.30 tot 8.30 uur, van harte welkom. Zo kun je als ouder op tijd naar je werk en
is jouw kind bij ons lekker aan het spelen voordat school begint.

tarieven 2020
Het tarief van de voorschoolse opvang, hangt samen met het opvangcontract wat je hebt.
Heb je voor de BSO een inclusief plus contract, dan geldt voor jou het inclusief plus tarief ook
voor de voorschoolse opvang.
Voor de voorschoolse opvang bij BSO de Paleistuin gelden de volgende tarieven.

ma - di - do

prijs per uur

prijs per dag
per maand

uren per
maand

inclusief plus

€ 7,48

€ 24,93

3,33

inclusief

€ 7,64

€ 25,45

3,33

exclusief

€ 9,55

€ 31,83

3,33

kinderopvangtoeslag
De hierboven genoemde tarieven zijn bruto kosten. SKOL werkt onder de Wet Kinderopvang,
wat betekent dat ouders gebruik kunnen maken van de Kinderopvangtoeslag via de
Belastingdienst. De daadwerkelijke – netto – kosten is het bedrag dat aan SKOL wordt
betaald min de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is inkomensafhankelijk. Voor een
proefberekening kan je terecht op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.

vakanties
SKOL hanteert de volgende (officiële) vakanties voor het jaar 2020:
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

21
22
25
18
17
19

december 2019 t/m 5 januari 2020
februari t/m 1 maart 2020
april t/m 10 mei 2020
juli t/m 30 augustus 2020
oktober t/m 25 oktober 2020
december 2020 t/m 2 januari 2021

Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

openingsdagen
BSO de Paleistuin is op alle doordeweekse dagen open, behalve op officiële feestdagen en tussen
Kerst en Oud en Nieuw. In 2020 zijn we gesloten op de volgende dagen:
Nieuwjaarsdag
2e Paasdag
Hemelvaartsdag
Bevrijdingsdag

1 januari 2020
13 april 2020
21 mei 2020
5 mei 2020

2e Pinksterdag
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Kerstsluiting

1 juni 2020
25 december 2020
26 december 2020
28 t/m 31 december 2020

schrijf je in
Klik op de onderstaande link om direct naar het inschrijfformulier te gaan.
http://www.skolkinderopvang.nl/inschrijven

Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

