
Ermelo, BSO Beatrix - Studie en sluitingsdagen plus tarieven 2022

Studiedagen

Groepen Datum Extra openingstijden

Studiedag Beatrixschool Maandag 24 januari 2022 08:30-18:30

(Bij voldoende

aanmeldingen)

Studiedag Beatrixschool

en Margrietschool

Vrijdag 17 juni 2022 08:30-18:30 (Bij voldoende

aanmeldingen)

Sluitingsdagen

Sluitingsdag Datum

Nieuwjaarsdag Zaterdag 1 januari 2022

Goede vrijdag Vrijdag 15 april 2022

Tweede paasdag Maandag 18 april 2022

Koningsdag Woensdag 27 april 2022

Hemelvaartsdag Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

Tweede pinksterdag Maandag 6 juni 2022

KleurRijk dag Woensdag 12 oktober 2022

Tweede kerstdag Maandag 26 december 2022

Kerstavond en Oudjaarsdag vallen in 2022 in

het weekend: dan zijn wij uiteraard gesloten.



Vakanties

Vakantie Datum

Voorjaarsvakantie 26 februari - 6 maart 2022

Meivakantie 23 april - 8 mei 2022

Zomervakantie 8 juli - 21 augustus 2022

Herfstvakantie 22 oktober - 30 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 - 8 januari 2023

Tarieven 2022 op de volgende pagina
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Tarieven 2022

BSO (4-12 jaar)

Product Tijden Uurtarief

KOT tarief n.v.t. € 7,31

40 weken

Schoolweken 14:45 - 18:30 uur € 8,45

Blokuren 14:45 - 16:45 uur € 10,15

52 weken

School- en

vakantieweken

14:45 - 18:30 uur

08:30 - 18:30 uur

€ 7,89

Bijzonder tarief

Alleen VSO 07:30 - 08:30 uur € 9,85

Vakantieweken (12 weken) 08:30 - 18:30 uur € 8,29

Flexibele opvang (zie voorwaarden) 14:45 - 18:30 uur € 8,89

Verlengde opvang 06:30 - 07:30 uur

18:30 - 19:30 uur

€ 11,25

Voorwaarden - tarieven 2022 op de volgende pagina
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Voorwaarden - tarieven 2022

Algemene bepalingen

· Bij de prijs zit het volgende inbegrepen: Luiers en doekjes en alle maaltijden, met

uitzondering van flesvoeding en warme maaltijden.

· Onze locaties zijn gesloten op algemene (christelijke) feestdagen, Koningsdag, KleurRijk

studiedag: 12 oktober en 1 ander nader te bepalen studiedag. Op 24 december (kerstavond) en

31 december (oudejaarsdag) sluiten wij om 17.00.

Extra dagen en ruilingen

· Extra dagdelen aanvragen is mogelijk, alleen conform de vastgestelde blokken en tijden.

· Extra afgenomen dagdelen worden apart gefactureerd. Of verrekend met het tegoed in de

ruilservice.

· Verlengde opvang buiten de openingstijden is alleen in overleg mogelijk van 6.30 – 7.30 en van

18.30 tot 19.30. Als u een keer door omstandigheden te laat komt, dan rekenen we u dit

niet door.

· U kunt ook uw vaste dag ruilen voor een andere dag, mits er plek is, binnen een jaar na datum.

· Bij afmelding 24 uur van te voren worden uren omgezet naar tegoed via onze ruilservice.

· Tegoeden kunnen niet uitbetaald worden of na de einddatum van een contract worden ingezet.

Flexibele opvang

· Per maand worden minimaal 4 dagdelen opvang per kind afgenomen. Deze zijn flexibel in

te zetten.

· Minimaal 1 maand van te voren worden de dagen via onze Konnect app doorgegeven, zodat we

een plekje kunnen garanderen.

· Eenmaal opgegeven dagen kunnen niet meer geruild worden.

· Indien er meer uren per maand worden afgenomen, dan worden deze achteraf gefactureerd.

· Vraag op locatie naar wat bij hen de mogelijkheden zijn voor flexibel opvang.




