Tarievenkrant 2020

Netto tarieven blijven laag!
De netto tarieven blijven door indexering van de
maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag én
indexering toetsingsinkomens inkomensgroepen
in 2020 laag. Bij een gezamenlijk inkomen van €
50.000,- betaalt u voor de dagopvang voor het
eerste kind € 1,76 per uur en voor het tweede
kind € 0,77 per uur. Voor de buitenschoolse
opvang betaalt u bij een gezamenlijk inkomen van
€ 50.000,- voor het eerste kind € 2,11 per uur en
voor het tweede kind € 1,25 per uur.

Met behulp van de rekentool op onze website
www.belhameltje.com kunnen ouders zelf zien op
welk percentage kinderopvangtoeslag zij in 2020
recht hebben. Onze gemiddeld tarief in 2020 voor
de dagopvang is € 8,50 per uur en voor de
buitenschoolse opvang € 7,90.
Dit is inclusief alle verzorgingskosten zoals voeding,
luiers en eventuele uitstapjes.
U betaalt afhankelijk van uw inkomen een lagere
nettoprijs (zie onderstaande tabel).

Kinderopvang hele dag opvang
Gezamenlijk
toetingsinkomen

BSO (inclusief vakantieopvang)

€ 20.000

Netto uurprijs
1e kind
€ 0,65

Netto uur prijs
2e kind
€ 0,65

Netto uurprijs
1e kind
€ 1,16

Netto uurprijs
2e kind
€ 1,16

€ 40.000

€ 1,35

€ 0,77

€ 1,75

€ 1,25

€ 50.000

€ 1,76

€ 0,77

€ 2,11

€ 1,25

€ 60.000

€ 2,04

€ 0,85

€ 2,35

€ 1,32

€ 80.000

€ 3,34

€ 1,14

€ 3,47

€ 1,58

€ 100.000

€ 4,44

€ 1,39

€ 4,41

€ 1,79

Kinderopvang 0 - 4 jaar
Openingstijden
’t Belhameltje is dagelijks op werkdagen geopend van
07.30 – 18.00 uur!
Vervroegde / verlengde opvang op aanvraag mogelijk:
in de ochtend van 07.00 – 07.30 uur en in de avond van
18.00 – 18.30 uur.

Extra dagdelen en ruilen
Een keer een extra dag(-deel) kinderopvang, bovenop
de reeds gereserveerde dagen of dagdelen, is mogelijk
op aanvraag. Ruilen van dag of dagdelen is mogelijk. Of
de door u gevraagde ruil mogelijk is, hangt af van de
bezetting van de groep en van de personele inzet. Het
bieden van ruil dagen is een extra service. Maximaal
het aantal dagen dat je kind naar ’t Belhameltje gaat x
twee. Bijvoorbeeld twee dagen per week dan heb je
recht op ook vier ruildagen per jaar. De officiële
feestdagen kunnen niet geruild worden. Een aanvraag
kan niet achteraf plaats vinden.

Speel-/Leergroep
’t Belhameltje biedt ook flexibele opvang aan voor
zowel dagopvang als BSO. Flexibele opvang is ideaal
wanneer u bijvoorbeeld wisselende diensten heeft. De
minimale afname bij flexibele opvang is één dag per
week.

Onze speel-/leergroep (voorheen peuterspeelzaal) biedt
plaats aan kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar. Vanaf 8.30 tot
12.00 uur gedurende 48 of 52 weken per jaar. Op
dinsdag- en donderdagochtend ook op basisschool de
Sterrenboog. Onze speel-/leer groep biedt je peuter een
goede voorbereiding op de basisschool.

Minimale afname

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De minimale afname bedraagt één dag per week.

Voor- en Vroegschoolse Educatie biedt extra begeleiding
aan peuters om een mogelijke taalachterstand te
voorkomen. Daarom krijgen deze kinderen van het
consultatiebureau een VVE-indicatie en kunnen zij tegen
geringe kosten op de speel-/leergroep terecht. Samen
met u werken we aan het extra stimuleren van de
ontwikkeling, zowel thuis als op de opvang. En samen
met u zorgen wij ook voor een uitgebreide (warme)
overdracht naar de basisschool.

Flexibele opvang

Ochtend of middag
Een ochtend of middag is alleen mogelijk op woensdag
of vrijdag.
Tarieven Kinderopvang

Uurtarief

Hele dag

€ 8,50

Ochtend of middag (*)

€ 9,00

Speel-/leergroep

€ 8,65

Wachtlijsten

Flexibele opvang

€ 9,45

Vervroegde/Verlengde opvang

€ 9,60

Door de beperkte capaciteit is het zaak op tijd een plek
te reserveren. Ons advies is om dit ruim van te voren te
doen. Bij voorkeur een half jaar van te voren! Wij
brengen hier geen extra kosten voor in rekening.

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Onze buitenschoolse opvang biedt plaats aan kinderen
van 4 tot 13 jaar. Ook vakantieopvang en tussen
schoolse opvang maakt onderdeel uit van ons aanbod.
Tijdens de vakanties worden er extra activiteiten
georganiseerd. Met onze speciale Belhamelbussen
halen wij de kinderen uit Beltrum, Groenlo en
omgeving van school.
Openingstijden
De BSO is dagelijks op werkdagen geopend van 07.30
tot 08.30 uur (VSO) en van 14.15 tot 18.30 uur (NSO).
Tijdens schoolvakanties is de BSO geopend van 07.30
tot 18.00 uur.
BSO inclusief vakantieopvang
Een contract voor BSO gedurende de schoolweken en
de hele dag tijdens de schoolvakanties. Opvang
gedurende 52 weken.
BSO exclusief vakantieopvang
Een contract voor BSO uitsluitend gedurende de
schoolweken zonder 4 weken vakantie. Opvang
gedurende 48 weken.
Vakantieopvang
Een contract voor opvang tijdens de schoolvakanties.
Opvang gedurende 12 weken.
Extra dagdelen en ruilen van dagdelen
Een keer een extra dag(-deel) kinderopvang, bovenop
de reeds gereserveerde dagen of dagdelen, is mogelijk
op aanvraag. Ruilen van dag of dagdelen is mogelijk. Of
de door u gevraagde ruil mogelijk is, hangt af van de
bezetting van de groep en van de personele inzet. Het
bieden van ruil dagen is een extra service. Maximaal
het aantal dagen dat je kind naar ’t Belhameltje gaat
keer twee. Bijvoorbeeld twee dagen per week dan heb
je recht op vier ruildagen per jaar. De officiële
feestdagen kunnen niet geruild worden. Een aanvraag
kan niet achteraf plaats vinden.

Vervoer
Geen vervoerskosten, dit is ook in 2020 bij de prijs
inbegrepen! Dit geldt ook voor Groenlo en andere
plaatsen in de omgeving.

Tarieven Buitenschoolse opvang

Uurtarief

Voorschoolse opvang

€ 7,90

Naschoolse opvang
inclusief vakantie opvang
(52 weken)
Naschoolse opvang
exclusief vakantie opvang
(48 weken)
Flexibele opvang

€ 7,90

Vervroegde / Verlengde opvang

€ 9,60

Vakantie opvang

€ 9,45

€ 8,50

€ 9,45

Basisschool de Sterrenboog
Op en dinsdag- en donderdagmiddag bieden wij ook
buitenschoolse opvang aan op locatie Basisschool de
Sterrenboog.

Algemene informatie
Bitcare
Wij maken gebruik van Bitcare. Op ieder moment
van de dag kun je met de Bitcare app precies zien
hoe goed jouw kind het heeft op het
kinderdagverblijf. Zorgeloos werken en weten dat
jouw kind in goede handen is. Hoe fijn is dat!
Met Bitcare worden gedurende de dag activiteiten
en foto’s met je gedeeld. Ook kun je heel
gemakkelijk chatten met leidsters op de groep.
Verlof, verzuim, ruil- en extra dagen zijn eenvoudig
aan te vragen. Super handig! Met Bitcare blijf je
altijd op de hoogte van alle gebeurtenissen en de
ontwikkeling van je kind. Zo hoef je niets te missen.
In het ouderportaal heb je direct inzicht in het
contract, de planning, documenten en facturen van
je kind. Ook vind je hier het digitale dagboekje,
waarin je precies het verloop van de dag met alle
activiteiten en foto's kan inzien.
Gezonde voeding
Kindercentrum ’t Belhameltje maakt bewuste en
verantwoorde voedingskeuzes. We gebruiken daar
waar mogelijk verse producten en zo min mogelijk
ongezonde vetten, suiker en zout.
Buiten slapen
Buiten slapen is gezond! Kinderen die buiten slapen
maken door he zonlicht meer vitamine D aan. Ook
hebben kinderen die buiten slapen minder last van
verkoudheid.

Groene Kinderopvang Keurmerk
’t Belhameltje draagt met trots het
Kwaliteitskeurmerk Groene Kinderopvang. Een bewijs
dat wij natuurbeleving voor kinderen hoog in ons
vaandel hebben staan.
Sluitingsdagen
Kindercentrum ’t Belhameltje is het hele jaar geopend
met uitzondering van de officiële feestdagen. De
studiedag voor pedagogisch medewerksters is
afgeschaft. In 2020 zijn wij opnieuw ook op
Oudejaarsdag geopend!
Nieuwjaarsdag >>
2e Paasdag
>>
Koningsdag
>>
Bevrijdingsdag >>
Hemelvaartsdag >>
2e Pinksterdag >>
1ste Kerstdag
>>

Woensdag 1 januari
Maandag 13 april
Maandag 27 april
Dinsdag 5 mei
Donderdag 21 mei
Maandag 1 juni
Vrijdag 25 december

Betaling
Betaling geschiedt maandelijks via automatische
incasso op de 1e van de maand.
Opzegtermijn
Er geldt bij ’t Belhameltje een opzegtermijn van één
maand voor vermindering van de dagdelen of
opzegging van de plaatsingsovereenkomst.
Rekentool
Op www.belhameltje.com kunt u op onze
rekenmodule berekenen wat uw netto kosten zijn en
vindt u een uitgebreide versie van de tarievenkrant.
Adresgegevens
Kindercentrum ’t Belhameltje
Severtweg 6a
7156 RL Beltrum
T. 0544-481343
E. info@belhameltje.com
Volg ons op Facebook en Instagram!

Alle informatie in deze krant is onder voorbehoud van type-en rekenfouten. Voor meer informatie zie www.belhameltje.com

