
Onze buitenschoolse opvang (4-13 jaar) in het kort 2022 

    2022 
 

 
Product  BSO 40 weken BSO 52 weken totaalpakket Vakantieopvang BSO Extra opvang BSO 

Kenmerken Opvang in de schoolweken voor en na 
de tijden van de basisschool. 
Uitgezonderd schoolvakanties en 
nationale feestdagen. Leidend zijn de 
schoolweken van IKC ‘s / basisscholen 
van De Linge. 

Opvang tijdens zowel school- als 
vakantieweken op een vaste dag.  
Tijdens schooldagen van einde 
schooltijd tot 18:00 uur en tijdens 
schoolvrije dagen tussen 07:30 -18:00 
uur. 

Opvang tijdens de schoolvakanties. Per 
kalenderjaar wordt er met u een 
voorraad BSO vakantieopvang per kind 
overeengekomen. Inventarisatie voor 
deelname aan vakantieopvang via het 
ouderportaal.  

Opvang buiten de overeengekomen 
tijden in de overeenkomst,  
afhankelijk van de beschikbaarheid  
op locatie. 

Minimale afname  VSO: minimaal 1:00 uur per dag, per 
week 
BSO: 2:00 uur per dag, per week, 
daarna kunt u opvang in kopen per 
½ uur.  

Einde schooltijd tot 18:00 uur.  
Opvang voor 7:30 of na 18:00 uur 
afhankelijke van de beschikbaarheid 
op locatie. Minimaal per ½ uur 
aaneengesloten in te kopen. 

32:00 uur per kalenderjaar, niet te 
combineren met BSO 40 weken 
product.  

Het is mogelijk om extra opvang  
per ½ uur in te kopen tijdens de 
schoolweken.  
Opvang in de schoolvakanties is van 
7:30 tot 18:00 uur.   
 

Aantal weken per 
kalenderjaar 

40 schoolweken 52 weken  1-12 weken  n.v.t. 

Openingstijden                                                            07:30-18:00 uur  
Opvang van 7:00 tot 7:30 uur of van 18:00 tot 19:00 uur afhankelijk van de beschikbaarheid op de locatie 

Vaste dagen per week Ja Ja Nee n.v.t. 

Opvang mogelijk tijdens 
vakanties 

Nee Ja, volgens de overeenkomst Ja, volgens de overeenkomst Ja, afhankelijk van de 
beschikbaarheid op locatie 

Opvang op vrije schooldagen 
en/of studiedagen 

Aan te vragen als extra opvang via het ouderportaal, beschikbaarheid afhankelijk van de locatie.  

Betaling  Maandelijks vooraf in 12 gelijke 
termijnen 

Maandelijks vooraf in 12 gelijke 
termijnen 

Maandelijks vooraf in 12 gelijke 
termijnen 

Wordt apart gefactureerd 

Wijze van betaling                                                                                                                      Automatische incasso 

Betaling middels factuur Niet mogelijk 

Inschrijven http://www.delinge.nl/inschrijven/inschrijven/ 

Plaatsing Is definitief na het ontvangen van de getekende overeenkomst 

Wijzigingen in de opvang 1 maand, ingangsdatum per de 1e van de maand 

Opzegtermijn van de opvang 1 maand vanaf de datum van schriftelijke opzegging 


