Buitenschoolse opvang
Pakketten & Tarieven 2018

Totaalpakket






Na schooltijd.
Keuze eindtijd 18.00 en 18.30 uur.
Inclusief roostervrije dagen op
contractdag.
In schoolvakanties vanaf 8.00 uur.

Waar
Op alle BSO’s.

Uurprijs

€ 7,06
Inclusief groepsactiviteiten, uitstapjes,
fruit, rijstwafel, thee,
water.
Lunch bij lange
middagen en in
schoolvakanties.

Wisselende dagen
totaalpakket








Na schooltijd.
Keuze eindtijd 18.00 en 18.30 uur.
Minimaal 2 dagen per week.
Gegarandeerde opvangdagen.
Doorgeven opvangdagen 1 maand
vooruit.
In schoolvakanties vanaf 8.00 uur.

Schoolweken pakket






Na schooltijd.
Keuze eindtijd 18.00 en 18.30 uur.
Inclusief roostervrije dagen op
contractdag.
Opvang in de door het
Ministerie van OCW vastgestelde
schoolweken in de regio Midden.

Waar

Uurprijs

Informeer bij Informatie &
Plaatsing naar de mogelijkheden.

Inclusief groepsactiviteiten, uitstapjes,
fruit, rijstwafel, thee,
water.

€ 7,27

Lunch bij lange
middagen en in
schoolvakanties.

Waar
Bij alle BSO’s.

Uurprijs

€ 9,46
Inclusief groepsactiviteiten, uitstapjes,
fruit, rijstwafel, thee,
water.
Lunch bij lange
middagen.

Geen winstoogmerk
Ludens is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk (not-for-profit). Het geld dat we als
stichting verdienen gaat niet naar aandeelhouders of in een holding. Wat we verdienen wordt rechtstreeks
geïnvesteerd in ons primaire proces: het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen die bij ons spelen.
Daar zijn we trots op.

Wisselende dagen
schoolweken pakket








Na schooltijd.
Keuze eindtijd 18.00 en 18.30 uur.
Minimaal 2 dagen per week.
Gegarandeerde opvangdagen.
Doorgeven opvangdagen
1 maand vooruit.
Opvang in de door het Ministerie
van OCW vastgestelde schoolweken
in de regio Midden.

Vakantie opvang







Opvang in de door het Ministerie
van OCW vastgestelde
schoolvakanties in de regio Midden.
Van 8.00 - 18.00 of 18.30 uur.
Bij reserveren tot uiterlijk
2 weken voor de desbetreffende
vakantie zijn opvangdagen
gegarandeerd.
Voor alle kinderen is er
vakantieopvang. Dit kan op een
andere BSO zijn dan tijdens
schoolweken.

Waar
Informeer bij Informatie &
Plaatsing naar de mogelijkheden.

Uurprijs

€ 9,78
Inclusief groepsactiviteiten, uitstapjes,
fruit, rijstwafel, thee,
water.
Lunch bij lange
middagen.

Waar
Voor meer informatie, het
reserveren van dagen en
vakantieprogramma’s:
www.ludens.nl/vakantieopvang

Uurprijs

€ 8,46
Inclusief groepsactiviteiten, uitstapjes,
fruit, rijstwafel, thee,
water en lunch.

Incidenteel verlengde opvang € 6,32 per keer
Extra dag(deel) € 8,46 per uur
De uurprijzen zijn bruto bedragen. Voor uw netto bijdrage, na aftrek van kinderopvangtoeslag, kunt u een
berekening maken met de rekenhulp van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.

Disclaimer
Aan de Pakketten & Tarieven 2018 kunnen geen rechten worden ontleend. De pakketten en openingstijden kunnen in de loop
van het jaar wijzigen, evenals de vestigingen waar deze worden aangeboden. Een actueel overzicht vindt u op www.ludens.nl.

Schoolvakanties & sluitingsdagen 2018

Vakantieregeling basisonderwijs regio Midden 2018
Vakantie

Wanneer

kerstvakantie (2017)

23 december 2017 t/m 7 januari 2018

voorjaarsvakantie

24 februari 2018 t/m 4 maart 2018

meivakantie

28 april 2018 t/m 6 mei 2018

zomervakantie

14 juli 2018 t/m 26 augustus 2018

herfstvakantie

20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018

kerstvakantie (2018)

22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Op de volgende data zijn alle vestigingen van Ludens de gehele dag gesloten:

Dagen gesloten 2018

Wanneer

Ludens studiedag

maandag 5 maart

tweede paasdag

maandag 2 april

Koningsdag

vrijdag 27 april

Hemelvaartsdag

donderdag 10 mei

tweede pinksterdag

maandag 21 mei

eerste kerstdag

dinsdag 25 december

tweede kerstdag

woensdag 26 december

Op sinterklaasavond (woensdag 5 december) én op oudejaarsdag (maandag 31 december),
zijn alle vestigingen van Ludens om 17.00 uur gesloten.
5 mei is eenmaal per 5 jaar een vrije dag waarop alle vestigingen van Ludens gesloten zijn.
De eerstvolgende keer dat alle vestigingen van Ludens op 5 mei gesloten zijn, is in 2020.

