Aanbod en tarieven 2020
Buitenschoolse opvang Puk
Helmondseweg 15
5751 GA Deurne
Buitenschoolse opvang locatie: De Gerardusschool
Scholen waar we als BSO kinderen op gaan halen:
1. Gerardusschool
2. Willibrordusschool
3. Tijl Uilenspiegel
4. Heiakkerschool
Openingsdagen: maandag, dinsdag en donderdag
Bij voldoende belangstelling zullen we ook op woensdag en/of vrijdag geopend zijn.
Openingstijd: Tijdens schoolweken
Op de dagen dat wij geopend zijn kunt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang
vanaf eindtijd school, van bovenvermelde basisscholen, tot 18.30 uur.
VSO wordt aangeboden op de Gerardusschool. De VSO is geopend op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. VSO wordt aangeboden van 7.30 uur tot aanvangstijd van de
basisschool.
Bij voldoende belangstelling kunnen kan er op de andere basisscholen of andere dagen
ook VSO aangeboden worden. Voor de plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen
met Susan Welten (0493-843582).
Tijdens vakantieweken
Op de dagen dat wij geopend zijn kunt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang
van 07.30 tot 18.30 uur.
Tarieven
Buitenschoolse opvang
BSO 52: 40 schoolweken + 12 vakantieweken
BSO 46: 40 schoolweken + 6 vakantieweken
BSO 40: 40 schoolweken
VSO
Flexibele opvang
Studiedagen

*Uurtarief van uw BSO-pakket

Tarief 2020 per uur
€
€
€
€
€
*

7,30
7,53
8,01
7,68
8,18

BSO 52: 40 schoolweken + 12 vakantieweken
Bij dit product heeft u op de dag(en) die u contractueel afneemt recht op BSO
aansluitend op de schooldag(en) gedurende de schoolweken en de gehele dag tijdens de
schoolvakanties.
Uren-/kostenberekening op maandbasis:
Aantal uren per week x (40) schoolweken: 12 maanden x het uurtarief BSO.
Aantal uren per week x (12) vakantieweken: 12 maanden x het uurtarief BSO.
BSO 46: 40 schoolweken + 6 vakantieweken naar keuze
Bij dit product heeft u op de dag(en) die u contractueel afneemt recht op BSO
aansluitend op de schooldag(en) gedurende de schoolweken en 6 weken tijdens de
schoolvakanties.
Aantal uren per week x (40) schoolweken: 12 maanden x het uurtarief BSO.
Aantal uren per week x (6) vakantieweken: 12 maanden x het uurtarief BSO.
Opgeven kan tot 6 weken voor de betreffende vakantie via mail: info@bso-puk.nl.
In de periode van 6 weken tot het moment van de gewenste vakantieopvang is het
opgeven van uw kind alleen mogelijk in overleg met Susan Welten en wanneer de
bezetting dit toelaat.
BSO 40: 40 schoolweken
Bij dit product heeft u op de dag(en) die u contractueel afneemt recht op BSO
aansluitend op de schooldag(en) gedurende de schoolweken.
Uren-/kostenberekening op maandbasis:
Aantal uren per week x (40) schoolweken: 12 maanden x het uurtarief BSO.
BSO tijdens vakantieweken
Bij dit product heeft u op de dag(en) die u contractueel afneemt recht op opvang
gedurende de schoolvakanties. Afname is mogelijk vanaf 6 weken.
Contractueel afgenomen vakantiedagen zijn 1 jaar gedurende de vakantie of studiedagen
in overleg inzetbaar. Dit geldt van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar. Het
boekhoudprogramma rekent de exacte vakantiedagen uit vanaf de ingangsdatum van de
overeenkomst.
Uren-/kostenberekening op maandbasis:
Aantal uren per week x aantal weken: 12 maanden x het uurtarief BSO-vakantie opvang.
De vakantie BSO is geopend als er 3 of meer aanmeldingen zijn op een dag. Dit vinden
we belangrijk voor de kinderen, omdat ze dan fijn samen kunnen spelen.
Studiedagen
Wij bieden opvang op de studiedagen die aan het begin van elk nieuw schooljaar
opgegeven zijn door de bovenvermelde basisscholen, op de dagen waarop de BSOregulier geopend is (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).
Wanneer u een pakket afneemt met vakantiedagen dan is het mogelijk om een
vakantiedag in te zetten op een studiedag.
Als u een 40 weken pakket afneemt, maar u heeft tijdens een studie- of vakantiedag
toch onverhoopt een dag BSO-opvang nodig heeft dan kunt u dit via de mail melden
jolanda@bso-puk.nl. Er wordt dan gekeken of er plaats is. Hiervoor hanteren we het
uurtarief van uw afgenomen BSO-pakket.

U heeft de mogelijkheid om een dagdeel (7.30-13.00/13.00-18.30) of een hele dag
(7.30-18.30) af te nemen.
Wanneer ouders gebruik willen maken van BSO tijdens een studiedag dan kunt u dit via
de mail jolanda@bso-puk.nl kenbaar maken.
Opgeven voor een studiedag kan tot 6 weken voor de betreffende datum. In de periode
van 6 weken tot het moment van de betreffende studiedag kan het opgeven van uw kind
alleen nog in overleg met Susan Welten en wanneer de bezetting dit toelaat.
In die situaties dat de basisschool het lesrooster structureel wijzigt waardoor bijvoorbeeld
één keer per week of per twee weken een lesvrije hele of halve dag ontstaat, geldt deze
regel uiteraard niet.
Op studiedagen of onverwachte lesvrije schooldagen kan een BSO-aanbod verzorgd
worden, mits er 3 of meer aanmeldingen zijn én personeel beschikbaar is.
Incidentele opvang:
Incidentele opvang kan als aanvulling dienen op uw huidige opvang. Hiervoor hanteren
we het uurtarief van uw afgenomen BSO-pakket.
Gaat uw kind bijvoorbeeld vast op maandag en dinsdag naar de BSO, maar heeft u een
keer opvang nodig op donderdag, dan kan dit. Aanvragen van incidentele opvang kan via
de mail jolanda@bso-puk.nl.
Ook als u géén klant bent van Puk, kunt u een losse dag bij ons afnemen.
Per aanvraag kijken we of opvang op die dag mogelijk is. Dit is onder meer afhankelijk
van de groepssamenstelling en de aanwezige pedagogisch medewerkers. De aanvraag
gebeurd via de mail jolanda@bso-puk.nl.
Zodra dat deze dag bevestigt is dan wordt deze gefactureerd. Mocht het zijn dat u geen
gebruik maakt van deze dag dan heeft u de mogelijkheid om deze dag in te halen, in
overleg.
Algemeen
Voor ons meest actuele aanbod per locatie verwijzen wij u naar onze website:
www.kdv-puk.nl
Kinderopvang Puk is lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang en hanteert
de algemene voorwaarden van deze organisatie. De algemene voorwaarden kunt u
nalezen op de website: www.kdv-puk.nl/wie zijn wij/Algemene voorwaarden
kinderopvang

