
Tarieven buitenschoolse opvang 2023 

Het Paleisje Mullerpier 

 
Uitleg contractsoorten VSO en NSO 
Voor- en naschoolse opvang inclusief vakanties (51 weken): 
Met dit contract kunt u tijdens schoolweken en de schoolvakanties op vaste contractdagen 
gebruik maken van de opvang.  

- De voorschoolse opvang is van 7.00u tot de start van de reguliere schooltijd van uw 
kind. 

- De naschoolse opvang is vanaf het einde van de reguliere schooltijd tot 19.00u.  
- Studiedagen zijn niet inbegrepen. U heeft op studiedagen alleen recht op de 

reguliere opvangtijden vanuit uw contract, dus de tijden voor en/of na schooltijd. 
Mocht u op studiedagen extra opvang nodig hebben, dan is het mogelijk om extra 
opvang aan te vragen. Deze extra opvang zal op basis van beschikbaarheid worden 
toegekend.  

- Tijdens de schoolvakanties kunt u op uw vaste contractdagen gebruik maken van de 
BSO. De BSO is tijdens de vakanties open van 7.00u tot 19.00u. 

- De periode tussen kerst en oud en nieuw is Het Paleisje gesloten en wordt er geen 
BSO aangeboden. 

Voor- en naschoolse opvang exclusief vakanties (40 weken): 
Met dit contract kunt u tijdens schoolweken op vaste contractdagen gebruik maken van de 
opvang.  

- De voorschoolse opvang is van 7.00u tot de start van de reguliere schooltijd van uw 
kind. 

- De naschoolse opvang is van het einde van de reguliere schooltijd tot 19.00u. 
- Studiedagen zijn niet inbegrepen. U heeft op studiedagen alleen recht op de 

reguliere opvangtijden vanuit uw contract, dus de tijden voor en/of na schooltijd. 
Mocht u op studiedagen extra opvang nodig hebben, dan is het mogelijk om extra 
opvang aan te vragen. Deze extra opvang zal op basis van beschikbaarheid worden 
toegekend.  

 
De maandprijs is gebaseerd op de kosten voor de opvang op jaarbasis en wordt in 12 gelijke 
betalingstermijnen gefactureerd. 

 
Basisschool Müllerpier 

Naschoolse opvang inclusief vakanties 

 Uren p.m.p.d. Uurtarief Prijs p.m.p.d. 

ma-di-do-vr 24,3 € 9,98 € 242,85 

wo  36 € 9,98 € 359,28 

  
Naschoolse opvang exclusief vakanties 

 Uren p.m.p.d. Uurtarief Prijs p.m.p.d. 

ma-di-do-vr 13,3 € 10,89 € 145,20 

wo 25 € 10,89 € 272,25 



 
 

Voorschoolse opvang 
 

VSO i.c.m. NSO inclusief vakanties 
VSO schoolweken 

 

 
Vakantiepakket  

Pakket op basis van tegoeden  
Prijs per dag                                                                                                                                € 130,68 

U reserveert aan het begin van het jaar het aantal opvangdagen dat u nodig heeft. Deze 
dagen kunnen alleen tijdens de schoolvakanties worden ingezet en kunnen niet worden 
meegenomen naar het volgende jaar. De week tussen kerst en oud en nieuw is Het Paleisje 
gesloten en kunnen er geen opvangdagen worden aangevraagd.  
De gewenste opvangdagen dient u 3 weken voor de eerste dag van de nieuwe maand door 
te geven. Extra dagen buiten het tegoed of later aangevraagde dagen zullen op basis van 
beschikbaarheid worden toegekend. Opvangtijden: 7.00u - 19.00u. 
 
 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en miscalculaties. 
De BSO is gesloten op de erkende feestdagen en de week tussen Kerst en Oud & Nieuw. 

Uren p.m.p.d Uurtarief Prijs p.m.p.d. 

5 € 9,98 € 49,90 

5 € 10,89 € 54,45 


