Beste Ouder(s),
Graag informeren wij u over de BSO groep, de IJsberen genaamd.
De bso groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Het aantal
beroepskrachten wordt berekend met een speciale rekentool (www.1ratio.nl) waarbij als
richtlijn geldt dat op 10 kinderen één pedagogisch medewerker staat.
Wat bied onze bso?
Er wordt opvang verzorgd voor- en na schooltijd, in schoolvakanties en op studiedagen. De
pedagogische medewerker(s) halen de kinderen op van 2 verschillende scholen in de buurt.
Iedere dag wordt er wisselende activiteiten aangeboden.
Omdat de kinderen op de BSO weer ouder zijn dan op het KDV, hebben zij op de BSO nog
meer inspraak. De kinderen hebben inbreng in het aanschaffen van speelmateriaal voor de
groep en de activiteiten die worden georganiseerd. Door middel van gesprekjes zal de vaste
BSO medewerker op de hoogte zijn van de actualiteiten in het kind zijn/ haar leven.
Welke scholen
We brengen en halen de kinderen van de volgende scholen:
- Westpuntschool (ma t/m vrijdag)
- ’t Prisma Max Havelaarweg (ma t/m vrijdag)
Voor deze scholen bieden we Voorschoolse en Naschoolse opvang.
Vakantieopvang is voor alle scholen mogelijk.
Openingstijden en tarief BSO
Van maandag t/m vrijdag is de bso geopend vanaf 6.45 uur voor de VSO en voor de NSO
vanaf 14.00 uur tot en met 18.30 uur.
Tomaz is 52 weken per jaar geopend en kent geen zomer of kerstsluiting. Op zaterdag,
zondag, een studiedag en nationale feestdagen zijn we gesloten en wanneer 24 en 31
december op een werkdag valt, sluiten wij om 16:00 uur.
Het uurtarief van de BSO in 2019 bedraagt €6,95 o.b.v. het 52 weken pakket.
Wanneer u flexibele opvang nodig heeft bedraagt het uurtarief €7,55.
Het maandbedrag hangt af van de hoeveelheid afgenomen uren en eventueel een
vakantiepakket.

Tarieven 52 weken pakket*
NSO inclusief studiedagen

Uurtarief

Korte dag: 14.45-18.30 uur
Lange dag: 12.00- 18.30 uur
Continurooster: 14:00-18.30

€6,95
€6,95
€6,95

Contracturen per
maand bij 1 dag per
week**
23
32,17
27,75

Prijs per maand

€159,85
€223,58
€192,86

* Bso 52 weken= 40 weken Naschoolse opvang tot 18.30 uur, inclusief opvang op
schoolsluitingsdagen + 12 weken vakantieopvang vastgesteld door Tomaz.
Tarieven 40 weken pakket*
NSO

Uurtarief

Korte dag: 14.45-18.30 uur
Lange dag: 12.00- 18.30 uur
Continurooster: 14:00-18.30

€7,55
€7,55
€7,55

Contracturen per
maand bij 1 dag per
week**
15
26
16,67

Prijs per maand

€113,25
€196,30
€125,86

* BSO 40 weken= 40 weken Naschoolse opvang tot 18.30 uur, inclusief opvang op
schoolsluitingsdagen. In de 12 door Tomaz vastgestelde vakantieweken hebt u geen opvang.
Tarieven Voorschoolse opvang
Voorschoolse opvang
Uurtarief
Alleen tijdens 40
schoolweken
Vaste dagen vanaf 7 uur
€6,95
Vaste dagen vanaf 7.30 uur
€6,95
Alleen Vso zonder NSO
€7,55
Vakantieopvang
Vakantieopvang
(7.30-18.30 uur)

Uurtarief

12 weken vakantieopvang
8 weken vakantieopvang

€6,95
€7,55

Contracturen per
maand bij 1 dag per
week**
6,7
5

Prijs per maand

Contracturen per
maand bij 1 dag per
week**
11
7,00

Prijs per maand

€46,57
€34,75

€76,45
€51,80

** Indien u meerdere dagen per week afneemt, rekent u de uren maal 2,3,4, of 5.
Vastgestelde vakantieweken
Tomaz houdt in 2019 de volgende 12 vastgestelde schoolvakanties aan:
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

25-02-2019 t/m 01-03-2019
22-04-2019 t/m 3-05-2019
22-07-2019 t/m 30-08-2019
19-10-2019 t/m 27-10-2019
23-12-2019 t/m 05-01-2020

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben neemt u
dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Ilona Ton-Smit
Locatiemanager Tomaz Hoogvliet

