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WelterKuil staat voor betaalbare
en kwalitatief goede opvang.
Door het uurtarief laag te houden
bij vaste contracten kunnen we
de ouders een zo laag mogelijk
netto uurtarief aanbieden.

Tarievenkrant
BSO ‘De SpeelKuil’
In deze krant zijn de bruto tarieven vermeld die vanaf 1 september 2017 gelden.. Deze tarieven
voor Buitenschoolse opvang geven de kosten weer vóór aftrek van eventuele
kinderopvangtoeslag. Goed nieuws: ook in 2017 heeft de overheid de kinderopvangtoeslag
verhoogd. De basisvergoeding voor het eerste kind stijgt met maar liefst 1% tot 9,5%. Opvang
wordt dus voor alle werkende ouders nog toegankelijker en betaalbaarder. Wat het verschil is
tussen bruto en netto kosten vind je in de tabel onderaan deze pagina. Wil je weten wat de
kosten zijn in jouw persoonlijke situatie? Maak dan gebruik van de rekenhulp op de website
van de belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Onze opvangmogelijkheden en pakketten
Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
Buitenschoolse opvang is mogelijk op vaste dagen (wekelijks of om de week) in de vakantie, of
alleen op schoolweken. Ook bieden we flexibele opvang aan.
Voorschoolse opvang (VSO)
Heb je opvang nodig vóórdat school begint? Dan biedt VSO uitkomst. We vangen je kind op
vanaf 06.30 uur en zorgen er voor dat je kind op tijd in de klas zit (BS St. Martinus). Het is ook
mogelijk dat je kind door een taxi naar school gebracht wordt. Dit geld voor scholen in de buurt,
als het kind niet in Welten naar school gaat.
Naschoolse opvang (BSO)
Na een drukke schooldag kan je kind even bijkomen bij de BSO. Op een vast verzamelpunt op
het schoolplein halen wij je kind na school op. Op alle BSO locaties bieden we opvang tot
19:00 uur.
Vakantieopvang
Ook tijdens de schoolvakanties is je kind welkom bij de BSO (ook als je kind normaal
gesproken geen gebruik maakt van de BSO). Je kunt hiervoor een BSO pakket met
vakantiedagen kiezen.
Tarief per heel

BSO opvang
klokuur
Schoolweken (40weken) + vakantieopvang (12 weken)

€ 6.75

Schoolweken (40 weken)

€ 7.50

Vakantieopvang (12 weken)

€ 7.50

Flexibele opvang (knipkaart)

€ 7.50

Voorschoolse opvang (40 weken)

€ 6.75

De maximale uurprijs waarover de belastingdienst in 2017 de kinderopvangtoeslag berekent is € 6,69.
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Voorbeeldtabel
Kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Een persoonlijke berekening maakt u op toeslagen.nl

WelterKuil werkt volgens de
Thomas Gordon-theorie.
De visie van Thomas Gordon:
specialisme in de
communicatie tussen
ouders/leid(st)ers en
kinderen. Gordon stelt het
luisteren naar elkaar centraal.
Kinderen zoveel mogelijk hun
eigen problemen laten
oplossen is de kern van zijn
ideeën. Eén van de
belangrijkste manieren om
dat te stimuleren is actief
luisteren.

Berekening maandfactuur
De maandfactuur wordt als volgt berekend.
52 weken opvang:
Aantal uren per week schoolweken (40) + aantal uren per week vakantie (12) = Totaal aantal
uren per jaar.
Totaal aantal uren per jaar x € 6,75 = jaarbedrag / 12 maanden = vast maandbedrag
40 weken opvang:
Aantal uren per week schoolweken (40) =totaal aantal uren per jaar.
Totaal aantal uren per jaar x € 7,50 = jaarbedrag / 12 maanden = vast maandbedrag
Voorschoolse opvang:
Bij de berekening van de voorschoolse opvang wordt er een uitzondering gemaakt op de
berekening van een heel klokuur. Komen uw kinderen van 07:30 u. tot 08:30 u. dan wordt er
maar 1 uur in rekening gebracht.
Aantal uren per week schoolweken (40) = totaal aantal uren per jaar.
Totaal aantal uren per jaar x € 6,75 = jaarbedrag / 12 maanden = vast maandbedrag
Facturatie na extra opvang
Het kan zijn dat u extra opvang afneemt naast uw vaste contract. Deze factuur wordt de
eerstvolgende maand berekend en als extra factuur aangemaakt. Maak je vaker naast de
vaste uren gebruik van de opvang, dan is een knipkaart een optie om aan te schaffen.
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Rekenvoorbeeld
WelterKuil vind het
belangrijk dat ouders
tevreden zijn over de
flexibiliteit van de opvang.
We proberen dan ook altijd
mee te denken met de
ouder om de afstemming
van de opvang zo optimaal
mogelijk te maken.

U heeft tijdens schoolweken elke dinsdag van 14:30 uur tot 18:00 uur (4 uur opvang) en
woensdag van 12:30 tot 17:00 uur opvang nodig (5 uren opvang) Hier worden in totaal 9
klokuren opvang voor berekend per week
Tijdens de vakantieweken heeft u opvang nodig op woensdag van 08:15 u. tot 18:00 u. Hier
worden 10 klokuren opvang voor berekend per vakantieweek
40 weken naschoolse opvang x 9 uren per week = 360 uren naschoolse opvang per jaar.
12 weken vakantieopvang x 10 uren per week = 120 uren vakantieopvang per jaar
U neemt per jaar in totaal 480 uren opvang af. Het uurtarief in dit rekenvoorbeeld is € 6,75 per
uur.
480 x € 6,75 = € 3240 per jaar.
Dit bedrag wordt door 12 maanden gedeeld om zo een vast maandbedrag te bereiken.
€ 3240 / 12 maanden = € 270 euro per maand.
Over dit bedrag krijgt u kinderopvangtoeslag terug. Dit is afhankelijk van uw gezamenlijk
inkomen

Algemene financiële afspraken
Extra dagdelen kunnen tegen het tarief van flexibele opvang worden afgenomen.
Ruilen is een van onze services. Het ruilen van dagen kan alleen tegen hetzelfde product maar
hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Een ruilaanvraag dient minimaal 1 week vooraf te
zijn ingediend. Feestdagen kunnen niet worden geruild
Een verrekening kan plaatsvinden bij tussentijdse opzegging van het contract.
De facturen worden maandelijks geïncasseerd rond de 20e. Als dit in het weekend valt wordt
de maandag daarna geïncasseerd. Opvang wordt altijd één maand vooruit gefactureerd.
De opvang wordt berekend per hele klokuren.
Bijvoorbeeld 14:00 tot 15:00 uur, 15:00 tot 16:00 uur etc.
Als de school om 14:30 uur eindigt zorgen de pedagogisch medewerk(st)ers er van tevoren
voor dat de bso ruimtes gereed zijn om de kinderen te ontvangen. Activiteiten zijn voorbereid
en de collega's staan op tijd bij school voordat de bel gaat.

Kinderopvang toeslag, voor wie en wanneer?
Als je kind bij WelterKuil gebruik maakt van een kinderdagverblijf (KDV), voorschoolse
opvang (VSO) of naschoolse opvang (BSO) kan je mogelijk kinderopvangtoeslag
ontvangen. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van het Rijk voor ouders in de
kosten van de kinderopvang.
De overheid stelt een aantal voorwaarden aan het verstrekken van Kinderopvangtoeslag. In
grote lijnen zijn deze voorwaarden als volgt samen te vatten:
 Ouder(s) hebben de de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
en betalen zelf voor de kinderopvang;
 Ouder(s) werken, studeren, volgen een traject om werk te vinden of volgen een
verplichte inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling;
 Ouder(s) hebben een schriftelijke overeenkomst met de geregistreerde
kinderopvangorganisatie waarin o.m. de uurprijs van de opvang en het aantal
opvanguren per jaar is opgenomen.
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Voor de exacte voorwaarden zie de website van de Belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl
De Kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Dat wil zeggen dat ouders die voldoen aan de
voorwaarden afhankelijk van de hoogte van hun inkomen in 2017 een vergoeding van 33,3%
tot maximaal 94% voor het eerste kind en 64% tot maximaal 95% voor het tweede kind
ontvangen. Deze percentages gelden voor de bedragen van de vergoedingsnorm

Meer info?
Wil je meer informatie ontvangen over de tarieven, soorten opvang of toeslagen? Neem dan
contact op met ons via info@welterkuil.nl Onze medewerkers staan je graag te woord.

