Contactformulier BSO Tommerhuus
Persoonsgegevens:
Naam kind
geboorte datum

:

Naam ouder

:

E-mailadres
Telefoonnummer mobiel

:
:

Naam ouder

:

E-mailadres
Telefoonnummer mobiel

:
:

Adres
Postcode/woonplaats
evt. telefoonnummer privé

:
:
:

Gewenste ingangsdatum: ……………… - ……………… - ………………… (vanaf 23-08-2021)
Naar welke school gaat het kind? (graag aanvinken welke van toepassing is)
⃝ Christelijke basisschool De Borg
⃝ Brinkschool
⃝ Openbare basisschool De Wissel
⃝ Peter Petersenschool (Stichting Jenaplanschool)
Opvang mogelijkheden aankruisen waar jullie graag gebruik van willen maken:
40 weken opvang (incl. margedagen, excl. vakantieopvang)*:
O ja O
nee
11 weken opvang (opvang alleen in vakanties)*:
O ja O
nee
Voor 51 weken opvang gedurende het gehele schooljaar, schoolweken en vakanties,
graag beide mogelijkheden aanvinken.
Gewenste opvangdagen: (graag aanvinken welke van toepassing is).
⃝ Maandag
⃝ Dinsdag
⃝ Woensdag
⃝ Donderdag
⃝ Vrijdag

- De openings-/opvangtijden in de vakantieweken zijn van 7:30 tot 18:00.
- 11 weken vakantieopvang is tijdens de volgende vakanties:

-

6
1
1
1
2

weken zomervakantie,
week herfstvakantie,
week kerstvakantie. (tussen kerst en oud en nieuw zijn we gesloten),
week voorjaarvakantie,
weken meivakantie.

Toelichting:…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Contract mogelijkheden en tarieven voor de BSO
Je kunt kiezen tussen een BSO contract incl vakantieopvang en een BSO-contract excl.
vakantieopvang. Of een BSO contract voor alleen opvang tijdens de
schoolvakantieweken.
Tarieven:
Uurtarief reguliere opvang: € 7,59
Uurtarief incidentele opvang: € 8,89
Een BSO-contract incl. vakantieopvang, 51 weken:
 Garantie van opvang voor de afgesproken dagen gedurende het hele jaar in
schoolweken, margedagen en vakantieweken m.u.v. officiële feestdagen, 5
mei in jubileumjaren en de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw;
 Prijs € 7,59 per uur, deze prijs geldt ook voor margedagen;
 Heb je een vakantiecontract bij de BSO, maar wil je naast de uren in je
vakantiecontract nog extra dagen afnemen, dan berekenen wij hiervoor de
prijs van incidentele vakantieopvang.
Een BSO-contract excl. Vakantieopvang, 40 weken:
 Garantie van opvang voor de afgesproken dagen tijdens de schoolweken en
margedagen, m.u.v. officiële feestdagen, 5 mei in jubileumjaren en de dagen
tussen Kerst en Oud en Nieuw;
 Prijs € 7,59 per uur;
 Daarnaast de mogelijkheid voor incidentele opvang tijdens de
schoolvakantieweken, voor € 8,89 per uur;
 Geen garantie voor een plek tijdens de schoolvakantieweken.
Een BSO-contract alleen tijdens schoolvakantieweken, 11 weken:
 Garantie van opvang voor de afgesproken dag(del)en tijdens de
schoolvakantieweken m.u.v. officiële feestdagen, 5 mei in jubileumjaren en
de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw;
 Prijs € 7,59 per uur;
 Daarnaast de mogelijkheid voor incidentele opvang tijdens de schoolweken,
voor € 8,89 per uur;
 Geen garantie voor een plek tijdens de schoolweken.

