Producten & Prijzen

vanaf augustus

Buitenschoolse opvang (BSO)

2020

OBS De Tandem

Onder voorbehoud en rekening houdend met afrondingsverschillen, geldig tot en met 31 december 2020

Onze buitenschoolse opvang is open van maandag t/m vrijdag van 7 tot 18 uur en op aanvraag tot 18:30 uur.
52 weken per jaar, tijdens schoolweken rond schooltijd, op margedagen en in de vakantieweken de hele dag.
Vers fruit, broodmaaltijd en extra’s zitten bij de prijs in. Net als onze activiteiten, uitstapjes & ouderavonden.
Poko Loko heeft horizontale leeftijdsgroepen, ieder kind krijgt volle aandacht voor zijn/haar leeftijd:
Kanjers 4 en 5 jarigen, Toppertjes 6 en 7 jarigen en Toppers 8 plussers
Dit overzicht geeft bruto prijzen weer. Als je werkt of studeert heb je recht op kinderopvangtoeslag
Op onze rekentool kan je snel en makkelijk zien wat je werkelijk (netto) betaalt

Voor een precieze berekening vul je de rekentool in: www.poko-loko.nl
Prijzen buitenschoolse opvang 2020
en voorschoolse opvang (VSO) vanaf 7 uur
BSO en VSO per dagdeel PLUS
BSO en VSO per dagdeel Voordeel
BSO en VSO per dagdeel

40 schoolweken plus 12 vakantie- en/of margedagen*
40 schoolweken plus 8 vakantie- en/of margedagen*
40 schoolweken

Prijs
per
uur
€ 7,10
€ 7,27
€ 7,62

Vakantie opvang en margedagen opvang per dag of halve dag**

€ 8,47

Flexibele opvang
Verlengde opvang 18:00 tot 18:30 uur

€ 9,49
€ 4,99

per uur
per keer

* Pak je voordeel

Voor jou als klant is het belangrijk wat je netto betaald. Voor vakantie- en margedagen hebben we
twee voordelige pakketten. Afhankelijk van je inkomen betaal je netto minder voor ons
voordeelpakket en heb je tegelijk meer dagen te besteden.
** Vanaf 1 dag per jaar

Maar 1 dag per jaar vakantie opvang nodig? Of 1 margedag? Dat is mogelijk bij Poko Loko.

Betalingen
Je betaalt elke maand hetzelfde bedrag (de kosten worden door 12 gelijke maanden verdeeld). De betaling gaat via
automatische incasso tussen de 21ste en 23ste op de dag nadat je de toeslag van de overheid ontvangt. Je
betaalt vooraf. Je betaalt je maandbedrag ook als je kind niet kan komen. Voor nationale feestdagen geldt
geen betalingsstop, dit is verwerkt in het jaartarief. De sluitingsdagen worden verspreid via ‘Poko Memo’ en
deze hangt zichtbaar op de groep.

Starten / Opzeggen
De opzegtermijn is één maand. In geval van starten of stoppen in de loop van het jaar ontvang je een
narekening voor de werkelijk afgenomen opvang.

Ruilingen
Ruiling van dagen kan binnen 2 weken als de groepssamenstelling dit toelaat. Ruiling kan niet op een dag
waarop we gesloten zijn, of in geval van ziekte of plotsteling afwezig zijn van je kind.

POKO LOKO IS VROLIJK, VRIENDELIJK EN BETROUWBAAR

Buitenschoolse Opvang OBS De Tandem
voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (NSO)

Op dit overzicht staan de bruto prijzen. Als je werkt of studeert heb je recht op kinderopvangtoeslag.
Bekijk wat je werkelijk betaald (netto prijs) op onze rekentool: www.poko-loko.nl

Dagdelen

1 dag per week,
inclusief
halen/brengen
basisschool

BSO Pluspakket

BSO Voordeelpakket

BSO basispakket

40 weken per jaar
plus 12 vakantiedagen
uurprijs € 7,10

40 weken per jaar
plus 8 vakantiedagen
uurprijs € 7,27

40 weken per jaar
uurprijs € 7,62
uurprijs vakantie € 8,47

Gemiddeld aantal
uren per maand

Gemiddeld aantal
uren per maand

Gemiddeld aantal
uren per maand

NSO

14:00 – 18:00 uur

24,33

20,67

13,33

VSO

7:00 - 8:30 uur

5

5

5

vakantiedag

7:00 - 18.00 uur

0,92

0,92

0,92

halve
vakantiedag

7-13 / 12-18 uur

0,5

0,5

0,5

•
•
•

Onder vakantieopvang verstaan we ook margedagen en de 3 Poko Loko kampdagen
Flexibele opvang is mogelijk voor € 9,49 per uur
Verlengde opvang tot 18:30 uur is € 4,99 per keer en dat kan je ook opgeven voor kinderopvangtoeslag

Voor een precieze berekening vul je de rekentool in: www.poko-loko.nl
Een VOORBEELD voor 1 dag
Voorschoolse opvang plus
naschoolse opvang van 14:00 tot 18:00

1 dag voor en naschoolse opvang
1 dag voor en naschoolse opvang met 8 vakantiedagen
1 dag voor en naschoolse opvang met 12 vakantiedagen

inkomen
€ 30.000
per jaar
netto kosten
per maand
€ 23,00
€ 18,00
€ 19,00

inkomen
€ 45.000
Per jaar
netto kosten
per maand
€ 32,00
€ 31,00
€ 35,00

POKO LOKO IS VROLIJK, VRIENDELIJK EN BETROUWBAAR

Inkomen
€ 60.000
Per jaar
netto kosten
per maand
€ 40,00
€ 43,00
€ 47,00

