Aanvraagformulier extra opvang 2020
Gegevens kind
Naam kind:_____________________________________________________________________
Groep:_________________________________________________________________________

Gewenste extra opvang dag en datum:______________________________2020

Wanneer u extra opvang wilt afnemen en er voor die extra opvang geen plaats is op de vaste stam- of basisgroep
van het betreffende kind, kan de extra opvang plaatsvinden in een andere groep. U geeft hierbij u schriftelijk
toestemming voor die extra opvang op de eventuele andere groep, tevens gaat u akkoord met de onderstaande
tarieven en opvanguren.
Vink de gewenste opvang aan.
Dagopvang

O
O
O
O

Extra opvang Sweltsjes–Moskjes-Tomkes: hele dag - KO 11 uur à € 8,44 (met contract)
Extra opvang Sweltsjes–Moskjes-Tomkes: halve dag - KO 5,5 uur à € 8,88 (met contract)
Extra opvang Tomkes: peuteropvang - KO 3 uur à € 8,50 (met contract)
Extra opvang Sweltsjes–Moskjes-Tomkes: KO 5,5 uur of 11 uur à € 9,52 (zonder contract)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------Extra opvang voorschools:

O
O
O

Protters-Merkels (BSO): 52 weken contract – 0,75 uur à € 7,44

O
O
O

Protters-Merkels (BSO): 52 weken contract – 4,5 uur à € 7,44

Protters-Merkels (BSO): 48 weken contract – 0,75 uur à € 7,87
Protters-Merkels (BSO): 41 weken contract – 0,75 uur à € 8,83
Extra opvang korte middag:
Protters-Merkels (BSO): 48 weken contract – 4,5 uur à € 7,87
Protters-Merkels (BSO): 41 weken contract – 4,5 uur à € 8,83
Extra opvang lange middag:

O
O
O

Protters-Merkels (BSO): 52 weken contract – 6,75 uur à € 7,44
Protters-Merkels (BSO): 48 weken contract – 6,75 uur à € 7,87
Protters-Merkels (BSO): 41 weken contract – 6,75 uur à € 8,83
Extra opvang hele dag opvang:

O
O
O

Protters-Merkels (BSO): 52 weken contract – 11 uur à € 7,44
Protters-Merkels (BSO): 48 weken contract – 11 uur à € 7,87

Extra opvang en
Kinderopvangtoeslag
Wanneer u gebruik heeft gemaakt
van extra opvang, kunt u deze uren
direct doorgeven of aan het einde
van het jaar.
Direct:
Tel de extra uren op bij het contract
en geef dit door voor de betreffende
maand. Dit is een dus een tijdelijke
wijziging.
Einde jaar:
U ontvangt van ons de jaaropgave.
Deel het totaal aantal uren door het
totaal aantal maanden opvang en
geef per de begindatum het
gemiddeld aantal uren per maand
door.

Protters-Merkels (BSO): 41 weken contract – 11 uur à € 8,83
Opvang zonder contract:

O

Protters-Merkels (BSO):

11
0,75
4,5
6,75

uur à € 8,83
uur à € 8,83
uur à € 8,83
uur à € 8,83

Voor akkoord: aanvraag extra opvang, eventuele andere groep, tarieven en opvanguren:
Plaats:_______________________________________Datum:_______________________________

Handtekening Manager:

Handtekening en Naam Ouder:

____________________

___________________________________________

