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Contactgegevens Bzzzonder  Contactgegevens BSO  

Van Siburgstraat 18   Locatie: Veller (de Vogelhorst) 
3863 HW Nijkerk    LRK: 986156371 
Telefoon: 088-2999600   Ds. E. Fransenlaan 1 
E-mail: info@bzzzonder.nl   3772 TX BARNEVELD 
Website: www.bzzzonder.nl  Telefoon:06-12454377 
 
       
 Uw kind inschrijven? www.bzzzonder.nl/inschrijven  
 
Openingstijden 

Naschoolse opvang korte middag:   van 14.30 uur tot 18.30 uur 
Naschoolse opvang lange middag:   van 12.00 uur tot 18.30 uur 
Naschoolse opvang continurooster:  van 14.00 uur tot 18.30 uur 
Vakantieopvang (tijdens vakantieweken):  van 07.30 uur tot 18.30 uur 
 
De BSO is gesloten tijdens de nationale feestdagen en max. twee studiedagen voor de medewerkers. 
 
Haal- en brengtijden 

Ophalen kan tussen 17.00 uur en 18.30 uur. Tijdens vakantieweken brengen tussen 07.30 uur en 09.00 uur. 
Mocht uw kind later komen (bijvoorbeeld door doktersbezoek) of eerder opgehaald worden, stem dit dan van 
tevoren af met de medewerkers.  
 
Tarieven 

In onderstaand overzicht vindt u de bruto tarieven (door kinderopvangtoeslag betaalt u zelf slechts een deel van 
deze kosten). Deze tarieven zijn inclusief eten en drinken (met uitzondering van de avondmaaltijden)  en 
uitstapjes.  
 
BSO Basispakket (schoolwekenpakket inclusief opvang tijdens vakantieweken) 

 Dag per week Uren per maand Bruto uurtarief Maandtarief Jaartarief 

Korte middag 1 24,33 € 6,42 € 156,20 € 1.874.40 

Lange middag*** 1 32,66 € 5,70 € 186,20 € 2.234.40 

Continurooster 
(vanaf 14.00 uur) 

1 26 € 6,42 € 166,92 € 2003,04 

Voorschoolse 
opvang 

1 3,33 € 6,42 € 21,38 € 256,54 

 

 
BSO Schoolwekenpakket (alleen opvang tijdens schoolweken) 

 Dag per week Uren per maand Bruto uurtarief maandtarief Jaartarief 

Korte middag 1 13,33 € 7,06 €  94,11 € 1.129,32 

Lange middag*** 1 21,66 € 5,73 € 124,11 € 1.489.32 

Continurooster 
(vanaf 14.00 uur) 

1 15 € 7,06 € 105,90 
 

€ 1270,80 

Voorschoolse 
opvang 

1 3,33 € 6,42 € 21,38 € 256,54 
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Kortingen en toeslagen basistarief 

** Het verschil tussen een flexibele/extra dag en een strippenkaart/bzzzonderbon is dat u een flexibele dag ruim van tevoren 
kunt vastleggen. Opname van een dag via de Bzzzonderbon kan maximaal een week van tevoren worden vastgelegd  

*** De woensdag/vrijdag kan een korte of lange middag zijn, afhankelijk van wat de school hanteert (bijvoorbeeld onderbouw 
eerder uit). De afname van een lange middag is extra voordelig vanwege een toeslag van € 30,- per maand per lange 
middag. 

 

Kinderopvangtoeslag 

U kunt waarschijnlijk kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst krijgen. Het aantal uren wat u per maand 
afneemt in combinatie met het uurtarief is hierbij belangrijk (meer uren betekent voor u vaak niet direct meer 
kosten). Lees meer op http://www.rijksoverheid.nl, maak een proefberekening op 
http://www.toeslagen.nl/reken/toeslagen of bel de Belastingtelefoon: 0800-0543. 
 
Veelgestelde vragen 

Hieronder gaan we in op veel voorkomende vragen. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? U treft ook veel 
informatie op onze algemene voorwaarden en op de website bij veelgestelde vragen. Voor al uw overige vragen 
kunt u altijd contact met ons opnemen.  
 
Opvang tijdens studiedagen en extra dagdelen 

Het basisonderwijs kent schoolvrije dagen en extra studiedagen. Deze dagen verschillen helaas erg per school. 
Opvang op deze dagen gebeurt alleen als er  minimaal vier kinderen op de betreffende dag opvang af (willen) 
nemen. Kinderen die op die dag in de middag normaliter al opvang krijgen hebben voorrang op hele dag opvang. 
U kunt deze dagen apart afnemen middels flexibele opvang of de Bzzzonderbon (dezelfde voorwaarden als bij 
extra vakantieopvang – zie onder). Indien u normaliter op die dag al opvang afneemt voor uw kind, bent u niet 
verplicht een hele dag af te nemen tijdens een studiedag en mag u uw kind ook op de reguliere tijd (laten) 
brengen (zonder extra kosten).  
 
Ruilen 

Kosteloos ruilen van dagdelen is mogelijk onder de volgende voorwaarden: 
- De nationale feestdagen kunnen niet worden geruild muv de nationale feestdagen die jaarlijks op een 

vaste dag in de week vallen. Dit zijn Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag. 
- Studiedagen van de medewerkers ( max. twee per jaar) die op een vaste opvangdag vallen, mogen 

geruild worden voor een andere opvangdag. De ruil dag kan ingezet worden in de periode voorafgaand 
aan een volgende studiedag.  

- Ruilen van een dagdeel kan twee weken vóór of twee weken na het te ruilen dagdeel in overleg met de 
medewerkers (deze ruiltermijn geldt ook als u voor een studiedag van school reguliere dagdelen of 
vakantiedagen wilt inzetten). 

- Ruilen kan alleen als het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers in overeenstemming is. 
- Is ruilen niet mogelijk om wat voor reden dan ook, dan vervalt het recht op ruilen na afloop van de 

ruiltermijn. Er kan dus niet ‘gespaard’ worden.   
 
Afwezigheid door ziekte 

Als uw kind door ziekte afwezig is, meld dit dan zo spoedig mogelijk aan de medewerkers op de vestiging (op het 
telefoonnummer van de groep). Geef hierbij aan wat de verwachte duur is van de ziekte. Wij beschouwen een 

 
  Korting/toeslag Uurtarief 

 
  

Basis (school + vakantieweken) % 6,42 

 
  

Alleen schoolweken 10% 7,06 

 
  

Alleen vakantieopvang 10% 7,06 

 
  

Even/oneven weken 15% 7,38 

 
  

Flexibel/extra dag** 15% 7,38 

 
  

    

Volledig tarief 
opvang 

Uw tarief per 
bon 

Korting 
in % 

Uren  
strippenkaart 

Bzzzonderbon** 
Interne strippenkaart - 10 strippen € 224,70 € 179,76  20% 35 

Bzzzonderbon** 
Interne strippenkaart 5 strippen € 112,35 € 101,12  10% 17,5 
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ziekmelding altijd alleen voor de desbetreffende dag, tenzij u expliciet heeft aangegeven dat uw kind de volgende 
dag ook niet komt. Als uw kind langdurig ziek is, langer dan 2 weken, treffen wij in overleg met u een regeling.  
 
Hoe zit het met de voorbereidingstijd voor de BSO? 

Vanaf 2012 komt de voorbereidingstijd bij de BSO niet meer voor vergoeding in aanmerking.  
De voorbereidingstijd mag ingaan vanaf de sluitingstijd van de school met de kortste schooltijd. In de BSO uren 
die Bzzzonder aan u berekent is hiermee rekening gehouden.  
 
Hoe zit het met vervoer?  

Kinderen worden door de medewerkers vanaf de scholen in de omgeving gehaald. U kunt informatie over de 
mogelijkheden opvragen via 088-2999600.  
 
Extra opvang (incidenteel)  

Indien u buiten de overeenkomst om extra dagdelen wilt afnemen, dan is dat mogelijk.  
- Afname door middel van de Bzzzonderbon (max. een week van tevoren vast te leggen) en alleen 

mogelijk als het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers in overeenstemming is. 
- Afname door middel van flexibele opvang (u kunt de dag/het dagdeel ruim van tevoren vastleggen en 

bent verzekerd van een plekje bij een aanvraag die minimaal twee weken van tevoren bij ons bekend is).  
- Niet gebruikte vastgelegde dagen kunnen niet worden gecrediteerd. 
 

Vakantieopvang 

Indien u buiten het schoolwekenpakket (of buiten de vakantiedagen die u al afneemt), extra vakantiedagen af wilt 
nemen dan is dat mogelijk onder de volgende voorwaarden:  

- Zie hierboven bij paragraaf ‘extra opvang’. 
- Alleen afname van hele dagen is mogelijk (dit in verband met mogelijke uitstapjes). 
- Niet gebruikte vakantiedagen kunnen niet worden gecrediteerd/opgespaard. 

 


