
 Tarieven van de dagopvang bij  't Hofje in 2023

voor standaardovereenkomsten € 10,23 per uur
Hierbij vangen we je kind hele of halve dagen op, gedurende het hele jaar.

voor onderwijsovereenkomsten € 11,25 per uur
Hierbij vangen we je kind wekelijks op, behalve tijdens de reguliere (Tielse) schoolvakanties.
Deze dagen en de twee studiedagen dat we dicht zijn rekenen we uiteraard niet mee. 

voor 't peuterhofje € 10,23 per uur
Hierbij vangen we je kind wekelijks op, behalve tijdens de reguliere (Tielse) schoolvakanties.
Deze dagen en de twee studiedagen dat we dicht zijn rekenen we uiteraard niet mee. 

Vergeet niet om het nieuwe tarief door te geven op toeslagen.nl.
Daar kun je dan ook de precieze kinderopvangtoeslag (laten) berekenen.

berekening voor 1 dag per week bij een standaardovereenkomst
hele dag halve dag opvang, ochtend halve dag opvang, middag

van 7:30 tot 18:30 van 7:30 tot 13:30 van 12:30 tot 18:30

per dag € 112,53 11,00 uren € 61,38 6,00 uren € 61,38 6,00 uren

per maand € 478,25 46,75 uren € 260,87 25,50 uren € 260,87 25,50 uren

per jaar € 5.739,03 561,00 uren € 3.130,38 306,00 uren € 3.130,38 306,00 uren

berekening voor 1 dag per week bij een onderwijsovereenkomst
hele dag halve dag opvang, ochtend halve dag opvang, middag

van 7:30 tot 18:30 van 7:30 tot 13:30 van 12:30 tot 18:30

per dag € 123,75 11,00 uren € 67,50 6,00 uren € 67,50 6,00 uren

per maand € 423,79 37,67 uren € 225,00 20,00 uren € 225,00 20,00 uren

per jaar € 5.085,45 452,04 uren € 2.700,00 240,00 uren € 2.700,00 240,00 uren

berekening voor 1 dag per week bij 't peuterhofje
halve dag opvang, ochtend

van 7:30 tot 18:30

per dag € 35,81 3,50 uren

per maand € 116,42 11,38 uren

per jaar € 1.397,01 136,56 uren

berekening van de opvanguren per maand
Voor de opvang wordt elk jaar een kalender gemaakt. Daarop wordt het aantal uren van dat jaar
berekend en gedeeld door 12. Dit gemiddeld aantal uren brengen we maandelijks in rekening. 
Daardoor sturen we voor de opvang volgens een onderwijsovereenkomst en bij 't Peuterhofje ook
in de zomer een nota. De studiedagen van 't Hofje en de sluiting tussen kerst en Nieuwjaar berekenen
we daarbij uiteraard niet. Feestdagen worden gezien als opvangdagen en wel in deze berekening. 
meegenomen. Deze tellen uiteraard ook mee voor de kinderopvangtoeslag.


