
Tarieven van 't Hofje in 2021
voor naschoolse opvang (nso)

uurtarief voor een standaardovereenkomst € 9,82 per uur
Hierbij halen we je kind op school op, tijdens schooldagen èn tijdens de (Tielse) schoolvakanties
Studiedagen van school vangen we niet op. Je kind is dan 's middags uiteraard wel van harte welkom.

uurtarief voor een onderwijsovereenkomst € 10,80 per uur
Hierbij halen we je kind op school op, tijdens schooldagen, net zoals bij een standaardovereenkomst,

maar NIET tijdens de (Tielse) schoolvakanties. D.w.z. dat we je kind 40 weken per jaar opvangen.
Studiedagen van school vangen we niet op. Je kind is dan 's middags uiteraard wel van harte welkom.

uurtarief voor vakantieopvang € 9,82 per uur

Hierbij komt je kind alleen in de schoolvakanties, met een minimum van 4 uur per dag, tussen 

7:30 tot 18:30 uur. Je geeft daarbij zelf door òf en wanneer je kind bij 't Hofje komt.

Vergeet niet om het nieuwe tarief door te geven op toeslagen.nl.

Daar kun je dan ook de precieze kinderopvangtoeslag (laten) berekenen.

voorbeeldberekening voor 1 (mid)dag per week, van 14:00 tot 16:30 (zonder verlenging)
o.b.v. opvang op maandag, gedurende heel 2021

volgens een standaardovereenkomst

per maand € 162,82 16,58 uur

per jaar € 1.953,79 198,96 uur

volgens een onderwijsovereenkomst

per maand € 89,96 8,33 uur

per jaar € 1.079,57 99,96 uur

opvanguren per dag
We bieden tijdens schoolweken naschoolse opvang met een minimum van 2,5 uur per middag. 
Dit kan in stappen van een half uur worden verlengd tot uiterlijk 18:30 uur.
Bij een standaardovereenkomst is je kind tijdens de reguliere (Tielse) schoolvakanties vanaf
7:30 uur welkom bij de nso, tot dezelfde einddtijd als tijdens de schoolweken.
berekening van de opvanguren per maand
Voor je kind wordt elk jaar een kalender gemaakt voor de opvang. Daarop wordt het aantal uren van dat
jaar berekend. Dit wordt gedeeld door 12. Dat aantal uren brengen we maandelijks in rekening.
Daardoor sturen we ook in de zomermaanden een nota voor de opvang volgens een onderwijsovereenkomst.
Feestdagen worden gezien als opvangdagen en ook als zodanig berekend.
De studiedagen van 't Hofje en de dagen tussen kerst en Nieuwjaar rekenen we uiteraard niet mee.
beeindiging van de opvang gedurende het jaar
Als de opvang gedurende het jaar stopt, wordt de feitelijke opvang vergeleken met de opvang die al in
rekening is gebracht. Dit wordt op een afrondende nota in rekening gebracht dan wel gecrediteerd.


