tarieven en contracten 2021
Speelschool De Klarinet
kiezen wat past
Ouders kunnen een contract kiezen dat bij hen past. Je kunt kiezen voor hele, halve of
driekwart dagen. De halve en driekwart dagen sluiten aan op de schooltijden van basisschool
de Klarinet.
Daarbij kun je kiezen voor een contract voor alle dagen van het jaar of voor een contract voor
alleen tijdens de schoolweken van de basisschool. Hoe meer weken je komt, hoe voordeliger
het uurtarief wordt.
We bieden de volgende contractmogelijkheden:

inclusief
Dit is het basiscontract van SKOL. Heel simpel: het hele jaar door is jouw kind op al je
contractdagen welkom bij SKOL.

inclusief plus
Het meest gekozen contract is inclusief plus. Dit is een uitbreiding op het basiscontract en
heeft een lager uurtarief. Ook met dit contract ben je alle werkdagen van het jaar op je eigen
contractdagen welkom.
Daarnaast biedt dit contract één extra vakantiedag (een plusvakantiedag) per kalenderjaar
voor elke dag in de week die je komt. Kom je dus normaal gesproken twee dagen per week,
dan biedt dit contract twee plusvakantiedagen per jaar erbij.
Hoewel er door de plusvakantiedagen iets meer uren in het contract zitten, is het uurtarief
gunstiger. Dit zorgt er in bijna alle gevallen voor dat de netto kosten lager zijn dan met het
gewone inclusief contract.

exclusief
Tot slot is er het exclusief contract. Daarmee is jouw kind op alle schoolweken van de
basisschool op je eigen contractdagen welkom bij SKOL.
Het maandtarief van een exclusief contract is weliswaar lager, maar de netto kosten zijn niet
altijd of slechts zeer beperkt lager dan het inclusief (plus) contract. Dit komt door het hogere
uurtarief van het exclusief contract in combinatie met de werking van de
kinderopvangtoeslag. Als je overweegt te kiezen voor het exclusief contract, adviseren we je
om altijd een berekening te maken van de kinderopvangtoeslag voor jouw specifieke situatie.

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

Ook met een exclusief contract ben je in vakanties van harte welkom als er plek is, maar
moet je vakantiedagen als extra dagen aanvragen. Let op: met het exclusief contract zijn je
vaste dagen van schoolweken niet gereserveerd voor vakantieweken. We werken in vakanties
met inschrijving op basis van het aantal plekken dat we hebben. Bij de contracten inclusief en
inclusief plus zijn jouw vaste dagen in schoolweken wel tijdens vakanties gegarandeerd.

tarieven 2021
Voor Speelschool de Klarinet gelden de volgende tarieven.

Hele dag
7.30-18.30
ma t/m vr

prijs per uur

prijs per dag
per maand

uren per
maand

inclusief plus

€ 8,95

€ 429,86

48,03

inclusief

€ 9,04

€ 425,79

47,12

exclusief

€ 10,37

€ 380,17

36,67

7.30-15.00
ma+di+do

prijs per uur

prijs per dag
per maand

uren per
maand

inclusief plus

€ 9,27

€ 305,62

32,98

inclusief

€ 9,42

€ 302,64

32,13

exclusief

€ 10,83

€ 270,72

25,00

7.30-12.15
wo+vr

prijs per uur

prijs per dag
per maand

uren per
maand

inclusief plus

€ 9,38

€ 198,95

21,20

inclusief

€ 9,70

€ 197,42

20,35

exclusief

€ 11,16

€ 176,63

15,83

Driekwart dag

Ochtend

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

Middag
12.15-18.30
wo+vr

prijs per uur

prijs per dag
per maand

uren per
maand

inclusief plus

€ 9,20

€ 254,19

27,63

inclusief

€ 9,42

€ 234,66

26,77

exclusief

€ 10,83

€ 225,56

20,83

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. Om je een
indruk te geven van de netto kosten staat hieronder een voorbeeld van het inclusief plus
contract voor een hele dag (7.30-18.30 uur), voor één dag per week. De bedragen in het
overzicht zijn de kosten per maand.

gezamenlijk toetsingsinkomen

bruto
per maand

netto
per maand
1e kind

2e en volgende

Tot € 25.188

€ 429,86

€ 40

€ 40

1x modaal € 36.500

€ 429,86

€ 65

€ 46

2x modaal € 73.000

€ 429,86

€ 146

€ 57

3x modaal € 109.500

€ 429,86

€ 245

€ 80

4x modaal € 146.000

€ 429,86

€ 294

€ 109

De netto kosten berekeningen zijn indicatief en gaan ervan uit dat het maximum aantal uren
waarover kinderopvangtoeslag kan worden ontvangen niet wordt overschreden. Aan de
berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

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

vakanties
SKOL hanteert de volgende (officiële) vakanties voor het jaar 2021:
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

19 december 2021 t/m 3 januari 2021
20 februari t/m 28 februari 2021
3 mei t/m 14 mei 2021
19 juli t/m 29 augustus 2021
16 oktober t/m 24 oktober 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022

openingsdagen
Speelschool de Klarinet is op alle doordeweekse dagen open (van 7.30 uur tot 18.30 uur)
behalve op officiële feestdagen en tussen Kerst en Oud en Nieuw. In 2021 zijn we gesloten op
de volgende dagen:
Nieuwjaarsdag
2e paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag

1 januari 2021
5 april 2021
27 april 2021
21 mei 2021

1e Kerstdag
2e Kerstdag
Kerstsluiting

25 december 2021
26 december 2021
28 december t/m 31
december 2021

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.

