
 

Alles inclusief!  

Bij de peuteropvang zorgen wij voor gezonde voeding, tussendoortjes en drinken. Wanneer uw kind een speciaal dieet 

volgt, verzoeken wij u dit mee te geven. 

Bij de buitenschoolse opvang zijn de tarieven inclusief gezonde tussendoortjes en drinken. In de schoolvakanties en 

studiedagen krijgen de kinderen bij buitenschoolse opvang een broodmaaltijd. Ook zijn alle uitjes inbegrepen.  

b l o s s e . n l  

TARIEVENKRANT 2018 

RADBOUD KINDCENTRUM  

BSO Slimpad neemt deel in de ontwikkeling van een                                        

Kindcentrum binnen basisschool Radboud. Per september kunt u ook 

bij ons terecht voor peuteropvang! 

De opvang werkt nauw samen met de Radboudschool en is gehuis-

vest in een eigen ruimte in een nieuw gebouw naast de Radboud-

school. Naast de ruime kindvriendelijke keuken zijn er aparte hoeken 

waar verschillende leeftijden zich kunnen vermaken. Ook gebruikt de 

opvang een lokaal in de school. 

Buitenspelen doen we op het schoolplein met zandbak, voetbalveldje 

en klimhuis met glijbaan.  

Radboud Kindcentrum 

Slimpad 18 

1851 LB Heiloo 

  

Bel voor een rondleiding: 

 

06 - 21 87 14 03 

Aangesloten bij 



PEUTERGROEP 

2 - 4 JAAR 
Met ingang van september 2018 

kan uw peuter komen spelen in 

peuteropvanggroep! Uw peuter 

wordt opgevangen in de sfeer en 

filosofie van het Radboud Kindcen-

trum. Dat betekent:   

 

 Op de peuter-

groep vormen spelactiviteiten 

de basis. Spelactiviteiten waar-

bij plezier in het spelen in een 

liefdevolle omgeving voorop 

staat. Kinderen ontwikkelen 

zich daarbij in de volle breedte 

en leren veel, omdat ze van na-

ture betrokken zijn bij het spel 

dat ze spelen. 

 

 Er wordt, net als op de 

school, ontwikkelingsgericht 

gewerkt vanuit de basisprinci-

pes IPC. Daarbij werken de pe-

dagogisch medewerkers en 

leerkrachten van groep 1-2 sa-

men om een veilige, warme, 

rijke en uitdagende speel-

leeromgeving te creëren voor 

de kinderen. 

 

 Door de intensieve samenwer-

king tussen de leerkrachten en 

pedagogisch medewerkers ont-

staat er een doorgaande lijn in 

de ontwikkeling van elk kind. 

Dit maakt de overstap naar de 

basisschool vloeiender. 

O P E N I N G S T I J D E N   
We starten op maandag en donderdag van 8.30-12.00 uur, met mogelijke 

uitbreiding van dagen naar behoefte 

Heeft u aanvullende wensen? Laat het ons weten zodat wij deze kunnen 

meenemen in de uitbreiding van het kindcentrum voor de toekomst! 

 

TA R I E V E N   
Het uurtarief van de peutergroep bedraagt € 8,20 bruto per uur.                                    

De gemeente verleent subsidie aan kostwinnersgezinnen (gezinnen waarbij 

één van beide ouders werken) voor 2 dagdelen.   

Ouders van kinderen die beide werken of eenoudergezinnen kunnen                         

kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.  

 

De peutergroep is alleen in de schoolweken geopend (40 weken per jaar).               

U ontvangt van ons 12 keer per jaar een factuur. De kosten verdelen we dus 

over het hele jaar.  

 



PRAKTISCH  
 De BSO is geopend                                        

op maandag t/m vrijdag. Ook 

tijdens schoolvakanties én op 

studiedagen. 

 Voorschoolse opvang vanaf 7.30 

uur tot het tijdstip dat de 

basisschool start. 

 Naschoolse opvang: uitgaan school 

tot 18.30 uur. 

 Bij BSO in de vakantieweken kunt u 

kiezen voor een hele dag (7.30-

18.30 uur) of  een halve dag (7.30 -

13.00 uur of 13.00 - 18.30 uur). 

 U kunt af en toe  

extra opvang aanvragen  

indien de bezetting  dit toelaat. 

 Elke schoolvakantie bieden  we een 

speciaal vakantieprogramma. 

samengesteld. 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 

HOGEWEG  

4 - 12 JAAR 
Als uw kind naar school  

gaat breekt een nieuwe tijd aan. 

Tussen de leeftijd van 4 en 12 jaar 

maakt uw kind een enorme 

ontwikkeling door. We kennen deze 

ontwikkeling en bieden voor ieder 

kind een veilige haven met genoeg 

afwisselende activiteiten. Meedoen 

mag maar hoeft niet.  

BSO 52 weken 
School- en vakantieweken 
(excl. studiedagen) 

Bruto tarief 
per uur 2018 

Netto tarief* 
per uur 2018 

1e kind 2e kind 

Regulier tarief € 7,86 € 2,06 € 1,33 

Kwantum tarief** € 7,46 € 1,67 € 0,93 

Flex tarief € 8,25 € 2,45 € 1,72 

> 4 uur per dag 
BSO 52 weken 
School- en vakantieweken 
(excl. studiedagen) 

Bruto tarief 
per uur 2018 

Netto tarief* 
per uur 2018 

1e kind 2e kind 

Regulier tarief € 7,59 € 1,80 € 1,06 

Kwantum tarief** € 7,40 € 1,61 € 0,87 

Flex tarief € 7,97 € 2,18 € 1,44 

BSO 40 weken 
Schoolweken 
(excl. studiedagen) 

Bruto tarief 
per uur 2018 

Netto tarief* 
per uur 2018 

1e kind 2e kind 

Regulier tarief 
+ 6 of 9 weken 
vakantie opvang 

€ 8,86 € 3,06 € 2,32 

Kwantum tarief** 
+ 6 of 9 weken 
vakantie opvang 

€ 8,41 € 2,62 € 1,88 

Flex tarief € 9,30 € 3,09 € 2,77 

> 4 uur per dag 
BSO 40 weken 
Schoolweken 
(excl. studiedagen) 

Bruto tarief 
per uur 2018 

Netto tarief* 
per uur 2018 

1e kind 2e kind 

Regulier tarief 
+ 6 of 9 weken 
vakantie opvang 

€ 8,42 € 2,62 € 1,89 

Kwantum tarief** 
+ 6 of 9 weken 
vakantie opvang 

€ 8,21 € 2,41 € 1,67 

Flex tarief € 8,84 € 3,04 € 2,31 

BSO 
Vakantie weken 

Bruto tarief 
per uur 2018 

Netto tarief* 
per uur 2018 

1e kind 2e kind 

Keuze uit 6, 9 of 12                                  
vakantieweken 
  

€ 8,86 € 3,06 € 2,32 

Kwantum tarief** € 8,21 € 2,41 € 1,67 

Flex tarief € 8,84 € 3,04 € 2,31 

* na teruggave van kinderopvangtoeslag 2018, bij een verzamelinkomen van € 

40.000,- per jaar. Het eerste kind is het kind dat de meeste uren kinderopvang 

afneemt 

**het kwantum tarief geldt bij afname van 3 dagen of meer, per kind. De kwantum-

korting is niet van toepassing op alleen voorschoolse opvang en alleen vakantie 

opvang (6, 9, 12 weken) 



A L G E M E N E  I N F O R M AT I E   

Ruilbeleid Buitenschoolse Opvang  
 Ruilen van vaste dagen/dagdelen kan binnen een periode van 4 weken. Dit 

kunt u bijvoorbeeld inzetten als uw kind op de vaste opvangdag ziek is, op 

vakantie is, of als het gewoon beter uitkomt om een keer te ruilen.  

 Een ruildag kan tot 2 werkdagen van tevoren worden aangevraagd. 

 Het ruilen van vaste opvangdagen is een extra service. Wij proberen 

zoveel mogelijk aan ruilverzoeken gehoor te geven maar geven hiervoor 

geen garanties. Ruildagen worden toegekend mits de bezetting dit toelaat, 

en is pas in te zetten nadat u hiervan een bevestiging heeft ontvangen. 

Inschrijven  
U kunt uw kind inschrijven op onze website:  www.blosse.nl  

  

WIST U DAT… 

 

… de kinderopvangtoeslag voor uw 

tweede en volgende kinderen hoger is 

dan voor eerste kind? Het kind met het 

hoogste aantal uren opvang, wordt als 

eerste kind beschouwd.  

 

… u de afwezigheden van uw kind 

(bijvoorbeeld wegens ziekte of vakantie) 

24 uur per dag, 7 dagen per week 

digitaal via het Ouderportaal kan 

doorgeven. Ook ruildagen en extra 

dagen kunt u via het Ouderportaal 

aanvragen. 

 

 

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 

 

072 - 56 60 200 

klantcontact@blosse.nl 
 

Afwezigheid Buitenschoolse Opvang  
 Als u vóór 9.00 uur ’s ochtends van dezelfde dag uw kind afwezig meldt, 

wordt door het Ouderportaal automatisch een tegoed bijgehouden. Dit 

tegoed kunt u inzetten om een extra dag(deel) af te nemen en dient u 

binnen 4 weken af te nemen.  


