
 

 

 

 

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar   
 

Voorschoolse opvang (vso) voor kinderen van 4 tot 13 jaar 
Voor ouders die vroeg moeten vertrekken van huis en niet zelf in de gelegenheid zijn hun kind naar 
school te brengen is het mogelijk om voorschoolse opvang (vso) af te nemen. U kunt dan in alle rust 
met een vertrouwd gevoel op weg naar uw werk. Kinderopvang Zonnekinderen zorgt er voor dat uw 
kind op tijd op school komt. Zij kunnen bij ons rustig hun eigen meegebrachte ontbijt nuttigen en nog 
even spelen voordat zij naar school worden gebracht. Geen gestress bij de ouders en bij de kinderen  
's ochtends, maar een rustig begin van de dag. De minimale afname van de vso is 1 dagdeel per 
week. Er wordt voor de voorschoolse opvang gefactureerd vanaf 07.00 uur tot aan begin van de 
schooltijd van uw kind.   
 
Naschoolse opvang (nso) voor kinderen van 4 tot 13 jaar 
Opvang kan worden afgenomen in dagdelen. De minimale afname van nso is 1 dagdeel per week.  
Alle opvang wordt berekend over 52 weken per kalenderjaar. De opvangkosten worden verdeeld 
over 12 maanden per kalenderjaar. U betaalt dus elke maand een vast bedrag.  
 
Kinderopvang Zonnekinderen factureert de dag- en vakantieopvang op basis van dagdelen, de vso en 
nso op basis van schooltijden. Alle locaties zijn, met uitzondering van nationale feestdagen, 52 weken 
per jaar geopend tot 18.30 uur.   

Vakantieopvang 
De scholen hebben een aantal weken vakantie per jaar. Voor ouders is het vaak moeilijk om iets te 
regelen tijdens de vakantieperiodes. Zonnekinderen biedt diverse mogelijkheden voor 
vakantieopvang. Vakantieopvang kan alleen in combinatie met voorschoolse- en/of naschoolse 
opvang worden afgenomen.  
 
Vakantieopvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar 
De vakantieopvang wordt alleen aangeboden in combinatie met vso en/of nso en op dezelfde dagen 
als de vso en/of nso worden afgenomen.  
 
De vakantieopvang biedt  de volgende mogelijkheden:  

 12 weken vakantieopvang. U sluit een contract af voor 40 weken vso en/of nso + 12 weken 
vakantieopvang per kalenderjaar.  

 11 weken vakantieopvang. U sluit een contract af voor 41  weken vso en/of nso + 11 weken 
vakantieopvang per kalenderjaar.  

 9 weken vakantieopvang. U sluit een contract af voor 43 weken vso en/of nso +  9 weken 
vakantieopvang per kalenderjaar.  

 6 weken vakantieopvang. U sluit een contract af voor 46 weken vso en/of nso + 6 weken 
vakantieopvang per kalenderjaar.  

 Geen vakantieopvang. U sluit een contract af voor 52 weken vso en/of nso per kalenderjaar.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
Schoolvakanties 2019 
 
Regio zuid 

Voorjaarsvakantie 23-02-2019 t/m 03-03-2019 
Vanwege carnaval zijn de meeste scholen in de 
regio Zuid vrij van zaterdag 2 maart t/m 10 
maart 

Meivakantie  27-04-2019 t/m 05-05-2019 
Veel scholen hebben ook 1 week voor of na 
deze week vrij 

Zomervakantie 06-07-2019 t/m 18-08-2019 

Herfstvakantie 12-10-2019 t/m 20-10-2019 

Kerstvakantie 21-12-2019 t/m 05-01-2020 

 
Regio Midden 

Voorjaarsvakantie 23-02-2019 t/m 03-03-2019 

Meivakantie  27-04-2019 t/m 05-05-2019 
Veel scholen hebben ook 1 week voor of na 
deze week vrij 

Zomervakantie 20-07-2019 t/m 01-09-2019 

Herfstvakantie 19-10-2019 t/m 27-10-2019 

Kerstvakantie 21-12-2019 t/m 06-01-2020 

 
 

 
Tarieven Kinderopvang Zonnekinderen 2019 

Soort opvang ** 
 Afname Prijs per uur * 

Voorschoolse opvang (vso) 
exclusief vervoer   

Vanaf 07.00 uur – begin 
schooltijd  

€ 7,73 

Voorschoolse opvang (vso) 
inclusief vervoer  

Vanaf 07.00 uur – begin 
schooltijd 

€ 8,00 

Naschoolse opvang (nso) exclusief 
vervoer   

Einde schooltijd tot 18.30 uur  € 7,73 

Naschoolse opvang (nso) inclusief 
vervoer   

Einde schooltijd tot 18.30 uur  € 8,00 

Vakantieopvang exclusief vervoer  Per dagdeel  € 7,73 

Extra opvang Per dagdeel € 8,35 

*   Bovenvermelde  prijzen zijn bruto prijzen, dit is exclusief de door u te ontvangen 
kinderopvangtoeslag via de  
    Belastingdienst.   
** de minimale afname bedraagt 1 maand. 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
All-inclusive 
Bij onze tarieven (m.u.v. VSO) is alles inbegrepen, dus inclusief drinken, brood en tussendoortjes.  
 
Incidentele opvang 
Het is mogelijk om incidenteel extra opvang af te nemen. Incidentele opvang kan worden afgenomen 
op basis van dagdelen. Plaatsing is afhankelijk van de ruimte op de stamgroep. Incidentele opvang 
kan worden aangevraagd via het ouderportaal, inloggegevens hiervan ontvangt u bij de inschrijving.  
 
Ruildagen  
Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind een keer geen gebruik kan maken van een opvangdag. In 
overleg met de groepsleiding is het, beperkt mogelijk een aantal dagen kosteloos te ruilen. Dit geldt 
ook voor de erkende nationale feestdagen, indien deze op een voor u contractueel vastgelegde 
opvangdag vallen. Dit is afhankelijk van de groepsgrootte en de personele bezetting. Aan deze extra 
service zijn voorwaarden verbonden die vermeld staan in ons ruildagenprotocol.  
 
Flexibiliteit voor u: Contracturen sparen 
Buiten de schoolweken heeft u recht op opvang gedurende dezelfde uren en tijden volgens het 
vso/nso contract. Indien u tijdens uw eigen vakantie geen gebruik maakt van deze opvanguren, mag 
u deze uren opsparen en inzetten tijdens de vakanties, wanneer u wel behoefte heeft aan opvang. 
Zie voor verdere uitleg het protocol “Stapeluren”.  
 
Doorgeven vakanties  
De opvanguren die op uw contract staan zijn voor u gereserveerd. Indien uw kind tijdens de 
ingeplande schoolvakantie(s) niet komt, dient u tijdig uw kind via het ouderportaal af te melden.  
 
Berekening opvang en restitutie  
De berekening van de verschillende opvangsoorten is gebaseerd op 52 weken per kalenderjaar en 
wordt verdeeld over 12 maanden. Voor niet opgenomen dagdelen vindt geen restitutie plaats. Ook 
bij beëindiging van de opvang vindt geen restitutie plaats. Vooraf gereserveerde dagdelen worden 
altijd in rekening gebracht, ook als uw kind om wat voor reden dan ook niet komt. Niet opgenomen 
dagdelen kunnen niet worden meegenomen naar het daaropvolgende kalenderjaar.  
 
Algemeen  
Uw jaaropgaaf voor de Belastingdienst ontvangt u vóór 1 maart in het ouderportaal.  
 

Alle informatie vindt u op onze website www.zonnekinderen.nl. Tussentijdse wijzigingen in 
huisregels, protocollen etc. worden hier ook vermeld. Houd onze site dus goed in de gaten.  

 
Voor vragen over de tarieven en mogelijkheden van opvang kunt u bellen met de afdeling 
Relatiebeheer op maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur op telefoonnummer 0316 – 
340079. U kunt ook een email sturen naar info@zonnekinderen.nl.  
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