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Opvang aanbod Jottum! Club voor Buiten Schoolse Opvang  

Reguliere opvang 

Buiten Schoolse Opvang 
De Jottum! Club voor BSO biedt van maandag tot en met vrijdag Buitenschoolse Opvang.  

 

Een korte middag is 4 uur van 14.30 uur tot 18.30 uur (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) 

Een lange middag is 6,5 uur van 12.00 uur tot 18.30 uur (woensdag en vrijdag) 

 

Voor Schoolse Opvang 

De Jottum! Club biedt van maandag tot en met vrijdag Voor Schoolse Opvang (VSO) aan voor de (loopscholen); 

De Koningin Beatrixschool, de Fransiscusschool en Uniek. De VSO is geopend vanaf 7.15 uur tot 8.45 uur (1,5 uur).  

De Voor schoolse Opvang op de Jottum! Club is mogelijk bij minimaal vijf aanmeldingen per ochtend. indien er minder vangen wij, 

indien mogelijk, kinderen op, op een groep van Jottum! Kinderdagverblijf (dit is exclusief ontbijt). Een Pedagogisch Medewerkster 

van Jottum! Kinderdagverblijf brengt uw kind naar school.  

 

Vakantieopvang 
In de schoolvakanties is de Jottum! Club voor BSO de gehele dag geopend  

Een vakantiedag is van 7.30 uur tot 18.30 uur (11 uur) 

Een vakantieochtend is van 7.30 uur tot 13.00 uur (5,5 uur) 

Een vakantiemiddag is van 12.00 uur tot 18.30 uur (6,5 uur) 

 

Schoolvrije- Studiedag 

De Jottum! Club biedt de mogelijkheid tot opvang op een schoolvrije/studiedag indien er minimaal vijf kinderen gebruik 

van maken. 

Een schoolvrije dag is van 8.30 uur tot 18.30 uur (10 uur) 

Een schoolvrije ochtend is van 8.30 uur tot 13.00 uur (4,5 uur) 

Een schoolvrije middag is van 12.00 uur tot 18.30 uur (6,5 uur) 

 

Het uurtarief VSO/BSO/vakantie-/schoolvrije dagen dagen is € 7,25 

De kosten worden berekend over 52 weken per jaar. 

Hoe berekenen wij de kosten per maand voor reguliere opvang? 

Voorbeeld  

Uw kind komt iedere maandagmiddag naar de Jottum! Club inclusief 6 weken vakantie. 

Aantal uren per week x 52 weken: 12 = uren per maand 

Uren per maand x uurprijs = kosten per maand  

(exclusief vervoer) 

52 weken x 4 uur = 208 uur  

6 (weken) x (11 uur - 4 uur) = 42 uur 

208 + 42 = 250 uur x € 7,25= € 1812.50 : 12 maanden= € 151,04 per maand 

 

Z.O.Z. Flexibele opvang 
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Flexibele opvang bij de Jottum! Club voor BSO 

De Jottum! Club voor BSO biedt flexibele opvang aan voor ouders met wisselende diensten of onregelmatig werk.  

Flexibele opvang op de BSO houdt in dat kinderen op verschillende dagen in de maand of om de week naar Jottum! 

komen. Flexibele opvang op de Jottum! Club voor BSO is alleen mogelijk als er minimaal twee dagdelen per maand  

(8 uur) en er minimaal 3 uur per dag op een korte middag en 4 uur op een lange middag wordt afgenomen.  

 

Het is bijvoorbeeld mogelijk om:  

 De ene week op dinsdag en woensdag te komen en een andere week op maandag en donderdag.  

 Diverse middagen in de maand op te geven 

 Alleen in de even of oneven weken naar de Jottum! Club te komen. 

 Het is niet mogelijk om iedere week (3 uur) ‘flexibel’ op een korte middag te komen. Dit is reguliere opvang.  

Een uitzondering daarop is opvang op de lange middagen; woensdagmiddag  en vrijdagmiddag. Op deze dagen is het wel 
mogelijk om minimaal 4 uur te komen per middag te komen.   
 

Het uurtarief voor Flexibele opvang is € 7,98 

De kosten worden berekend over 52 weken per jaar. 

Hoe berekenen wij de kosten per maand bij flexibele opvang  
Voorbeeld 

Uw kind komt alleen in de even weken op maandagmiddag naar de Jottum! Club voor BSO.  

Eén korte middag = 4 uur  

aantal uren per even week x 26 weken= uren per jaar  

Uren per jaar x uurprijs:12 maanden = kosten per maand (exclusief vervoer) 

26 weken x 4 uur = 104 |104 x € 7,98= € 829,92 : 12 maanden= € 69,16 per maand 

 

Waarom is het uurtarief van de flexibele opvang hoger dan van de reguliere opvang? 

Flexibele opvang plaatsen zijn duurder, omdat de Jottum! Club voor BSO hiervoor plaatsen open moet houden. Alle kinderen met 

een flexibel contract kunnen in principe op dezelfde dag komen. Dit betekent dat wij de groep niet volledig kunnen bezetten 

anders zouden er te veel kinderen op een dag kunnen komen. In een enkel geval komt dit toch voor en wordt er een extra 

pedagogisch medewerker ingezet. Zowel de onderbezetting van een groep als de inzet van een extra medewerker wordt 

berekend in het tarief.  

 

Voorwaarden flexibele opvang 

 Er zijn maximaal 10 flexibele plaatsen per (korte) middag beschikbaar 

 U neemt minimaal 8 uur/ twee korte dagdelen per maand af, indien u regelmatig boven deze uren uitkomt, kunnen wij 
beslissen de contracturen structureel te verhogen.  

 Het is niet mogelijk iedere week op dezelfde dag 3 uur ‘flexibel’ te komen. 

 U neemt per korte middag minimaal 3 uur af (maandag, dinsdag e/of donderdag).  
Op een lange middag minimaal 4 uur*.  

 Een kort dagdeel begint om 14.30 uur. Een lang dagdeel begint om 12.00 uur.  

 Flexibele uren opvang is niet mogelijk in de vakantie. Op vakantiedagen neemt u minimaal één (vakantie) dagdeel per dag af. 
Natuurlijk kunt u uw flexibele uren gebruiken voor vakantieopvang maar wij berekenen minimaal één vakantiedagdeel. 

 De uren worden vooraf per maand gefactureerd én over 52 weken berekend.  

 De kosten worden vooraf op de eerste van de maand geïncasseerd middels automatische incasso. 

 Extra uren of vakantieopvang uren worden achteraf gefactureerd. 

 Ruilen is mogelijk na overleg en binnen twee weken.  

 De Jottum! Club houdt met de planning rekening met het door u opgegeven minimaal aantal uren per week. Deze uren worden 
altijd maandelijks bij u in rekening gebracht. Ook wanneer u van minder uren gebruik maakt.  

 U geeft minimaal vier weken van te voren schriftelijk door wanneer uw kind naar de Jottum! Club komt.  

 De dagen/dagdelen die u vier weken van tevoren heeft aangegeven worden in rekening gebracht. Ook als uw kind door ziekte 
niet kan komen. De reden hiervoor is dat er qua inplannen van onze Pedagogisch Medewerkers rekening wordt gehouden met 
uw kind.  

 De "overgebleven" uren zijn niet mee te nemen naar een volgende maand.  
 De uurprijzen zijn exclusief vervoerskosten a € 8, - per rit/per gezin. 

 Indien sprake is van een wachtlijst; (nieuwe) kinderen die regulier komen hebben voorrang op plaatsing. 

 Indien er sprake is van een wachtlijst flexibele opvang en u wilt wel opvang? Wij bieden u de mogelijkheid uw kinderen op te 
geven voor uw gewenste dagen. Uiterlijk twee weken van te voren kunnen wij bekijken of uw kind wel of niet kan komen.  

 Heeft u een flexibele contract voor minimaal 4 uur op een reguliere lange middag, dan staat uw kind alleen voor deze middag in 
de planning. Natuurlijk kunt u ruilen of extra dagen afnemen, dit kunt u uiterlijk twee weken van te voren doorgeven en is alleen 
mogelijk als er plek is op de groep. 


