
 

Prijslijst bso schooljaar 2018/19 
 

Afname bso-dagen zónder vakanties 
 

Op studie- en lesvrije dagen worden de ochtenden als losse uren in rekening gebracht. Deze zijn niet in de 
gemiddelde maandprijs opgenomen. Op deze dagen kunnen de kinderen dus al s’ochtends worden gebracht. 
 
Berekening gemiddelde bso-dag per maand zonder vakanties 
Aantal schooldagen per jaar (inclusief studiedagen): 186 
Bso uren dagdeel middag: 5 
Totaal uren bso-schooldagen: 186*5 = 930 bso uren per jaar (5 bso dagen per week) 
Gemiddeld aantal bso-uren per maand bij afname 1 bso-dag: 930/12/5 = 15,5 uren per maand 
Gemiddelde prijs bso-dag per maand zonder vakanties: 15,5 * € 7,60 per uur = € 117,80 

Afname bso-dagen mét vakanties 
 

Op studie- en lesvrije dagen worden de ochtenden als losse uren in rekening gebracht. Deze zijn niet in de 
gemiddelde maandprijs opgenomen. Op deze dagen kunnen de kinderen dus al s’ochtends worden gebracht. 
De vakantiedagen rekenen we wel mee in de gemiddelde prijs per bso-dag per maand.  
De bso is 4 vakantie weken per jaar gesloten. 1 week in de kerst vakantie en 3 weken in de zomervakantie. 
Let op! De afname van bso-dagen inclusief vakanties reserveert alleen een plek tijdens de vakanties op de specifieke 
dagen die u afneemt. Dus: als u alleen de dinsdag middag inclusief vakanties afneemt is het kind alleen de 
dinsdagen (hele dag) ingepland tijdens de vakanties. Andere dagen tijdens de vakanties kunnen worden 
gereserveerd middels flexdagen in het ouder portaal. 
 
Berekening gemiddelde bso-dag per maand inclusief vakanties 
Aantal schooldagen per jaar (inclusief studiedagen): 186 
Aantal bso-vakantiedagen per jaar: 44 



Bso uren dagdeel ochtend: 6 
Bso uren dagdeel middag: 5 
Totaal uren bso-schooldagen per jaar: 186*5 = 930 bso uren per jaar (5 bso dagen per week) 
Totaal uren bso-vakantiedagen per jaar: 44*11 = 484 uur 
Gemiddeld aantal bso-uren per maand bij afname 1 bso-dag: (930+484)/12/5 = 23,57 uren per maand 
Gemiddelde prijs bso-dag per maand inclusief vakanties: 23,57 * € 7,60 per uur = € 179,13 

Studie- en lesvrije dagen 
 

Op studie- en lesvrije dagen kunnen de kinderen die op die dagen bso afnemen om 08:00 worden gebracht. Op 
enkele van deze dagen is de school wel open, maar eerder gesloten. De kinderen worden in dat geval door de bso 
opgehaald. 
Deze studie- en lesvrije dagen worden als extra post op de factuur opgenomen naar gelang deze dagen samenvallen 
met de afgenomen bso dagen. Deze dagen worden per uur verrekend, aangezien het soms het geval is dat de 
school enkele uren eerder dicht gaat. Voorbeeld: als het kind op Donderdag geplaatst is en komende maand is er 
een studiedag gepland op de Donderdag, dan wordt er voor die studiedag 6 uur extra in rekening gebracht. Op de 
factuur staat er een studiedag á 6 uur x € 7,60. 
 


