
prijslijst 2023 

buitenschoolse opvang  

  

 

Het Spectrum 

groep 1-2 

opvangdagen en -tijden 

maandag 

15:15-18:30 

dinsdag 

15:15-18:30 

woensdag 

07:30-18:30 

donderdag 

15:15-18:30 

vrijdag 

15:15-18:30 

     

maandprijs € 191,02 € 191,02 € 414,21 €     191,02 € 191,02 

     

opvanguren per maand 21,56 21,56 46,75 21,56 21,56 

 

• Groep 1 heeft elke woensdag vrij. Groep 2 heeft om de week op woensdag vrij.    

 

Het Spectrum 

groep 3-8 

opvangdagen en -tijden 

maandag 

15:15-18:30 

dinsdag 

15:15-18:30 

woensdag 

12:15-18:30 

donderdag 

15:15-18:30 

vrijdag 

15:15-18:30 

     

maandprijs € 191,02 € 191,02 € 277,41 € 191,02 € 191,02 

     

opvanguren per maand 21,56 21,56 31,31 21,56 21,56   

 

uurprijs   € 8,86   

     

extra dag   € 97,46   

 

• Het Spectrum is te combineren met Plukkebol-locatie Rotterdamseweg. 

• In de schoolvakanties kan op de geplaatste schooldagen gebruik gemaakt worden van de opvang vanaf 07:30 uur.   

• Alle genoemde tarieven zijn inclusief broodmaaltijden, vers fruit, zuivelproducten, vruchtensap, tussendoortjes, activiteiten in en 

rondom de opvanglocatie en een speciaal vakantieprogramma.  

• Indien kinderen gebruikmaken van de bso op Plukkebol-locatie Rotterdamseweg en tevens lid zijn van hockeyclub Hudito, 

geldt een korting van € 120 op de jaarprijs. Check op www.plukkebol.nl/locaties/korting-hudito de voorwaarden. 

• Alle kosten, met uitzondering van de extra kosten, komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Bereken met de 

rekenmodule op www.plukkebol.nl/aanmelden/rekenmodule hoe hoog de kinderopvangtoeslag in 2023 zal zijn.     

 

Extra: volledig bso-pakket 

per schoolmiddag per maand 

    €   14,66   

 

• Bij het volledige bso-pakket worden de kinderen door onze medewerkers op schooldagen op tijd opgevangen in de klas of bij 

het verzamelpunt en begeleid vervoerd naar Plukkebol. Tevens sluit de bso aan op de vakanties en studiedagen van de school.   

Kijk op www.plukkebol.nl/aanmelden/kosten voor een verdere toelichting over de bso en het volledige bso-pakket.    

 

Extra: administratiekosten 

per gezin per maand 

  €      4,50 (*)   

(*) Indien er een machtiging is afgegeven voor het automatisch incasseren van de maandfactuur en deze incasso slaagt, vervallen de administratiekosten.  

Collectieve Plukkebol-vakanties: 19 mei (vrijdag na Hemelvaart) 

27 t/m 30 december (kerstvakantie) 

 


