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Aanbod en tarieven 2023 
 
Regio : Kiekeboe Oldenzaal     LRK nummer: 148804019 
 
Kindercentrum : BSO Kiekeboe Speelboom 
    Weerselosestraat 86 
  7577 PP Oldenzaal 
 
Buitenschoolse opvang 
 
Er worden kinderen opgehaald van de volgende basisscholen: 
 

1. Basisschool De Esch 
2. O.B.S. De Linde (loc. de Essen) 

 
 
Openingsdagen: 5 dagen per week: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
 Behalve algemene erkende feestdagen zoals genoemd in onze leveringsvoorwaarden en 

onze vooraf vastgestelde studiedag(en). Hiervoor vindt geen restitutie van betaling plaats. 
Deze kunnen ook niet ingehaald worden.  

 De data van deze studiedag(en) worden ruim van te voren gecommuniceerd. 
 
Openingstijd: Tijdens schoolweken 

Op de dagen dat wij geopend zijn kunt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang vanaf 
eindtijd school. Voor scholen die een continurooster hanteren geldt het aanbod met de keuze 
opvang tot 17.30 uur of tot 18.30 uur. 

 
* VSO wordt uitsluitend aangeboden voor de basisscholen die op dit aanbod met een ‘*’ zijn 

aangemerkt. Voor de plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Klantenservice 
van het regiokantoor. Voorschoolse opvang wordt aangeboden vanaf 07.00 uur. 

 
 Tijdens vakantieweken 
 Op de dagen dat wij geopend zijn kunt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang van 

07.30 tot 18.30 uur.  
 
Locatie: Tijdens vakantieweken, lesvrije dagen en op woensdagen en vrijdagen kan het voorkomen 

dat er wordt samengevoegd met een andere BSO-locatie en dat zodoende de buitenschoolse 
opvang op een andere locatie plaatsvindt. Meer informatie daarover kunt u lezen in het 
pedagogisch werkplan van de betreffende locatie, welke ter inzage op de locatie ligt. Ook de 
groepsleiding kan u hier nader over informeren. 

 
Toelichting: ADV- en studiedagen 
 Op ADV- en studiedagen zoals deze aan het begin van het nieuwe schooljaar opgegeven zijn 

door de bovenvermelde basisscholen, verzorgen wij een BSO-aanbod op dagen dat de BSO 
geopend is. Aan de openstelling van de BSO tijdens ADV- en studiedagen zijn de volgende 
voorwaarden verbonden: 

- het minimum aantal kinderen is vastgesteld op 6; 
- afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen behoudt Humankind zich het recht voor om BSO-

locaties samen te voegen; 
- als de leeftijd dit toelaat kunnen kinderen worden toegevoegd aan een peutergroep. 

 
Indien deze dagen samenvallen met contractueel vastgelegde dagen zijn hier, voor 
ouders/verzorgers die BSO inclusief vakantieopvang afnemen, geen extra kosten aan 
verbonden. Overige ouders welke gebruik maken van de BSO hebben de mogelijkheid deze 
dagen af te nemen tegen betaling door middel van extra opvang via de ouderapp 

 
In die situaties dat de basisschool het lesrooster structureel wijzigt waardoor bijvoorbeeld één 
keer per week of per twee weken een lesvrije hele of halve dag ontstaat, geldt deze regel 
uiteraard niet. 

 
Op onverwachte lesvrije schooldagen kan een BSO-aanbod verzorgd worden, mits er 
voldoende aanmeldingen zijn én personeel beschikbaar is. Deze extra opvang kan worden 
aangevraagd via de ouderapp. 
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Tarieven: Buitenschoolse opvang ‘continue-rooster-scholen’ aanbod Tarief 2023 per uur 
 

BSO inclusief vakantieopvang tot 18.30 uur 1 € 8,01 

BSO exclusief vakantieopvang tot 18.30 uur 1 € 9,76 

BSO inclusief vakantieopvang tot 17.30 uur 1 € 8,11 

BSO exclusief vakantieopvang tot 17.30 uur 1 € 9,86 

BSO vakantieopvang € 8,53 

VSO 1 € 8,53 

Uurtarief extra opvang € 9,18 
 

 

  
1 Tijdens de schoolweken verzorgen wij het halen/brengen van het kind van en naar de 

bovenvermelde basisscholen. 
 
Kosten: BSO tijdens schoolweken incl. vakantieopvang 

Bij dit product heeft u op de dag(en) die u contractueel afneemt recht op BSO aansluitend op de 
schooldag(en) gedurende de schoolweken en de gehele dag tijdens de schoolvakanties. 

 
  Uren-/kostenberekening op maandbasis: 
    Aantal uren per week x (40) schoolweken : 12 maanden x het uurtarief BSO incl. 
 Aantal uren per week x (12) vakantieweken : 12 maanden x het uurtarief BSO incl.  
 

BSO tijdens schoolweken excl. vakantieopvang 
Bij dit product heeft u op de dag(en) die u contractueel afneemt recht op BSO aansluitend op de 
schooldag(en) gedurende de schoolweken.  

 
 Uren-/kostenberekening op maandbasis: 
 Aantal uren per week x (40) schoolweken : 12 maanden x het uurtarief BSO excl. 
 

BSO tijdens vakantieweken 
Bij dit product heeft u op de dag(en) die u contractueel afneemt recht op opvang gedurende 
de schoolvakanties. Afname is mogelijk vanaf 6 weken. 

 
  Uren-/kostenberekening op maandbasis: 
 Aantal uren per week x aantal weken : 12 maanden x het uurtarief BSO vak.opv.  
 
 Voorschoolse opvang  
  VSO wordt aangeboden van 7.00 uur tot aanvangstijd van de basisschool. 
 
 Incidentele opvang 

Incidentele opvang kan worden aangevraagd als ‘extra opvang’  via de ouderapp.   
Extra opvang is  opvang die niet contractueel is vastgelegd. In tegenstelling tot contractueel 
vastgelegde opvang is incidentele opvang altijd afhankelijk van de mogelijkheden die het 
kindercentrum op een bepaald moment heeft. 
te zijn. Bij het niet afnemen van de minimale uren per maand komen deze te vervallen. 

 
Algemeen: Voor ons meest actuele aanbod per locatie verwijzen wij u naar onze website: 

www.kinderdagverblijfkieboe.nl.  moet zijn www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl  Zoek de 
betreffende locatie, selecteer de optie ‘Kosten’ en vervolgens ‘Ons volledige aanbod (PDF)’.   

 
In de rubriek “Downloads” vindt u additionele informatie zoals onze Leveringsvoorwaarden 
met e en duidelijke beschrijving van de opzeg- en annuleringstermijn. 

http://www.kinderdagverblijfkieboe.nl/

