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Benieuwd waarom wij de leukste
kinderopvang in de omgeving zijn?
Volg ons op:
Facebook, YouTube, en Linkdln
en Instagram @debereboot
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CONTACT: GROEPEN: 0492-528 291 - ADMINISTRATIE: 0492-475 009

Openingstijden KDV De Bereboot
Dagopvang (KDV)*

Buitenschoolse opvang (BSO)*

Het gehele jaar (52 weken) geopend op
maandag t/m vrijdag van 07:30 – 18:30 uur:

Het gehele jaar (52 weken) geopend.

Hele dag opvang van 07:30 - 18:30 uur (11 u/dag)
Ochtend dagdeel van 07:30 – 13:00 uur (5,5 u/dag)
Middag dagdeel van 13:00 – 18:30 uur (5,5 u/dag)

Peuterspeelzaal (PSZ)*
Peuters in het Wild

Geopend tijdens de 40 schoolweken:
op maandag t/m vrijdag
vanaf einde schooltijd tot 18:30 uur
Geopend tijdens de 12 vakantieweken op
maandag t/m vrijdag van 07:30 – 18:30 uur

Geopend tijdens de 40 schoolweken op
maandag t/m vrijdag van 08:45 uur – 12:45 uur
Inloop ‘s ochtends vanaf 08:30 uur – 08.45 uur
Inloop ‘s middags vanaf 12:30 uur – 12.45 uur

Openingstijden in vakantieweken:
Hele dag opvang van 07:30 - 18:30 uur
(11 u/dag)

Voorschoolse opvang (VSO)*

Ochtend dagdeel van 07:30 – 13:00 uur
(5,5 u/dag)

Openingstijden zijn tijdens de 40 schoolweken op
maandag t/m vrijdag van 07:30 – 08:45 uur.
We bieden kinderen van de Dierdonkschool gratis
VSO bij het Full-servicepakket BSO52 en verder is
VSO eventueel mogelijk op aanvraag. Zie hiervoor
het tarief op pagina 11.

Middag dagdeel van 13:00 – 18:30 uur
(5,5 u/dag)
*Met uitzondering van de Nationale Feestdagen èn
de dag na Hemelvaart; dan zijn we gesloten!

KDV De Bereboot BV staat geregistreerd bij het landelijk registratie kinderopvang (LRK)
Dagopvang
onder nummer: 721429014
Buitenschoolse Opvang
onder nummer: 188025650
Peuterspeelzaal
onder nummer: 721429014





Sluitingsdagen 2022
2e Paasdag

Maandag

18 april

Dag ná Hemelvaart

Vrijdag

Koningsdag

woensdag

27 april

2e Pinksterdag

Maandag

Hemelvaartsdag

Donderdag 26 mei

2e kerstdag

Maandag 26 december

27 mei
6 juni

Ga direct naar info en tarieven:
Algemeen

Facturering

KOTtabel

Uitleg
Overheid

KDV
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Onze missie:
Wij bieden opvang in een veilige en warme sfeer,
in een mooie groene omgeving.
Kinderen tussen de 0-13 jaar zijn van harte
welkom! De Bereboot heeft zeeën aan binnen- en
buitenruimte. Dit vormt een unieke uitvalsbasis
voor het samen ontdekken van de natuur!
Steeds meer gaan we het belang inzien van het
vertoeven in de natuur en aangezien ons
kinderdagverblijf gelegen is aan een prachtig
natuurgebied, de Bakelse Beemden, met mooie
wandelpaden en het bos op loopafstand, gaan wij
ons steeds meer richten op natuurbeleving,
beweging, ontspanning en de verzorging van onze
dieren en de moestuin. Elke dag een avontuur in
de natuur !
Buiten zijn is heel gezond omdat het bijdraagt aan
de lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling.
Kinderen die vaak buiten spelen, ontwikkelen
meer behendigheid en spieren. Ze krijgen buiten
meer mogelijkheden om van alles te ruiken,
bekijken, horen, zien en voelen. Daardoor hebben
ze bijvoorbeeld minder kans op astmatische
aandoeningen of een tekort aan vitamine D.
Buiten spelen is tevens een belangrijk wapen
tegen overgewicht.
Buiten zijn heeft positieve effecten op de
verstandelijke ontwikkeling. Spelen zorgt ervoor
dat je problemen leert op te lossen, dat je logisch
leert denken en dat je de taken en betekenis van
de natuur leert inschatten. Dat geeft weer een
gunstige invloed op schoolprestaties.

Wij bieden een omgeving waarin:
 Een kind zich welkom voelt
 Een kind voldoende aandacht krijgt
 Een kind plezier heeft en leuk kan spelen
 Een prettige sfeer heerst
 Kinderen zich kunnen ontwikkelen
 Omgang met leeftijdsgenoten en
functioneren in een groep belangrijk zijn
 Kinderen professioneel begeleid worden
naar zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid
 De fysieke veiligheid en gezonde
verzorging optimaal zijn
Wij hechten veel waarde aan een goede
communicatie en samenwerking met ouders.
Onze mening is dat er door open
communicatie een optimale afstemming kan
plaatsvinden over de opvoeding van het kind.

Wat bieden wij?
Kinderdagverblijf De Bereboot biedt kinderopvang
aan voor kinderen van 3 maanden tot 13 jaar, in
horizontale groepen. Dat wil zeggen:
 De Matroosjes (Baby groep 0-2 jaar)
 De Zeebonken (Dreumes groep 1-3 jaar)
 De Schippers en De Bootsmannen
(Peutergroepen 2-4 jaar)
 Peuters in het Wild (voorheen
Peuterspeelzaal 2-4 jaar)
 Buitenschoolse opvang: de Schatgravers,
de Strandjutters, de Zeerovers, de
Zuidwesters en de Verkenners
(ingedeeld op leeftijd, zo kunnen we het
aanbod toespitsen op de verschillende
leeftijden 4-13 jaar)

Buiten zijn draagt bij aan de sociale ontwikkeling
van het kind en aan de ontwikkeling van de
persoonlijkheid (emotionele ontwikkeling). De
zelfwerkzaamheid wordt groter en de sociale
competentie verbetert. Het kan een goede
afleiding of uitlaatklep zijn voor opgekropte
energie.
Met de natuur als
onuitputtelijke
inspiratiebron,
staat bij De Bereboot alles
in het teken van groen
beleven en doen.
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Keurmerk Groene Kinderopvang
Kinderdagverblijf De Bereboot heeft groen en
natuurbeleving hoog in het vaandel staan,
vandaar dat wij de keuze hebben gemaakt om te
gaan voor het Keurmerk Groene Kinderopvang.
Wij zijn vanaf 28 november 2019 gecertificeerd.
Uiteraard zijn we hier erg trots op!
Stichting Groen Cement is een netwerk van
deskundigen dat zich inzet om kinderen en
natuur te verbinden. Omdat
kinderen juist in de eerste
jaren van hun leven een
blijvend
gevoel
voor
natuur ontwikkelen
zijn de
activiteiten van Groen Cement
vooralsnog gericht op de kinderopvang.
De kenmerken waaraan een kinderopvanglocatie
moet voldoen zijn opgesteld door deskundigen op
het gebied van natuur, landschap, milieu en
pedagogiek.
Het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang mogen
dragen als locatie is iets om trots op te zijn. U kunt
er als ouder zeker van zijn dat deze locatie
dagelijks bewust bezig is met natuurbeleving voor
de kinderen.

De Bereboot Gezonde Kinderopvang !
De Bereboot mag zich met
trots een gezonde
Kinderopvang noemen!
Maar wat is gezonde
Kinderopvang en waarom
vinden wij dit belangrijk?
Gezonde Kinderopvang is met resultaat
samenwerken aan gezond opgroeien.
KDV De Bereboot werkt met de aanpak en
scholing Gezonde Kinderopvang aan een gezonde
leefstijl van kinderen en de deskundigheid van
medewerkers.
Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de
ministeries VWS (Volksgezondheid Welzijn en
Sport)
en
SZW
(Sociale
Zaken
en
Werkgelegenheid).
Landelijke
kennis
en
onderzoeksinstituten werken hierin samen
waarbij de coördinatie ligt bij het RIVM (afdeling
Gezond Leven) en het Voedingscentrum.
Een Gezonde Kinderopvangorganisatie kiest
ervoor structureel de gezondheid en gezonde

leefstijl van kinderen te bevorderen, want elk kind
verdient een gezonde start.
Wat verstaan wij onder gezonde kinderopvang?
Gezonde voeding, gezond opvoeden en gezond
bewegen. Wij zorgen met ons voedings- en
feestbeleid voor gezonde voeding, tussendoortjes
en traktaties. In de moestuin verbouwen we een
deel van de gezonde voeding samen met de
kinderen. We nemen ze mee in wat gezonde
voeding is en hoe het eten van de tuin op het
bord komt. We verleiden kinderen zoveel mogelijk
te proeven en uit te proberen. Wij bieden ook een
(gezonde) warme maaltijdservice aan voor de
kinderen van de Buitenschoolse opvang.

Brancheorganisatie Kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang is er voor de
kinderopvangorganisaties in Nederland en maakt
het haar leden mede mogelijk hoogwaardige
kinderopvang te leveren. De brancheorganisatie
staat voor kwaliteit, professionaliteit, continuïteit
en duurzaamheid in de kinderopvang in de
breedste zin van het woord.

Wij zijn een VVE-locatie
VVE staat voor Voor- en
Vroegschoolse Educatie.
Voorschoolse educatie
wordt voorafgaand aan de
basisschool aangeboden op
peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven aan kinderen van 0 tot 4 jaar.
Vroegschoolse educatie is gericht op kinderen in
de kleuterklassen en groep 3.
VVE is een manier van werken binnen de
kinderopvang waarbij we bewust de verschillende
ontwikkelingsgebieden
van
de
kinderen
stimuleren door middel van spel en activiteiten.
De doelstelling van het VVE-beleid is om te
voorkomen dat kinderen achterblijven in hun
ontwikkeling. VVE is met name geschikt om
achterstanden te bestrijden, bijvoorbeeld op het
gebied van taal, maar VVE is natuurlijk goed voor
alle kinderen! Maar ook dus voor kinderen met
een voorsprong.

Home

TARIEVENKRANT 2022 KDV De Bereboot , Oude Dierdonk 1, 5703 JV Helmond

tel. 0492-475009, www.bereboot.nl
4

Kinderdagverblijf “De Bereboot BV”
Het leukste kinderdagverblijf in de regio!
Tarievenkrant 2022
Voor- en vroeg schoolse educatie (VVE)

‘Groene VVE’

Op het advies van de Bereboot en het
consultatiebureau stellen we vast of een kind een
VVE-indicatie moet krijgen en het consultatiebureau geeft deze indicatie af. Hierdoor kunnen
deze kinderen 2 extra dagdelen (8 uur) terecht op
de peuterspeelzaal of op de dagopvang. De
gemeente betaalt deze dagdelen. VVE-kinderen
worden extra gestimuleerd in hun ontwikkeling
door middel van een VVE-programma.
Bij KDV De Bereboot gebruiken wij hiervoor de
UK & PUK methode die wij verrijkt hebben met
onze groene visie, natuurbeleving en natuuractiviteiten. Naast de VVE-kinderen worden ook
onze reguliere peuters hierin meegenomen en
worden zij in hun ontwikkeling gestimuleerd.

Wij zijn gespecialiseerd in ‘groene VVE’.

VVE-programma Uk & Puk
Uk & Puk is een ontwikkelingsmethode die ervan
uitgaat dat spelen ontdekken is. En spelen is
groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk &
Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen
van 0 tot 4 jaar. De activiteiten stimuleren de
spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele
vaardigheden en motorische en zintuiglijke
vaardigheden. De activiteiten zijn flexibel en
sluiten aan bij het normale dagritme van onze
locatie.

Buiten kunnen de kinderen naar hartenlust
spelen, bewegen en op ontdekking gaan. Op ons
buitenterrein hebben we ook speciale plekken
gecreëerd:
(De Buitenkring, buitenkeukens,
feestboom, onze diertjes de moestuin etc.)
We zijn immers heel veel buiten.
Ons moto is niet voor niks “Wat binnen kan, kan
buiten ook!!”
We nemen onze boeken en dagritme kaarten
gewoon mee naar buiten. Uiteraard zijn veel van
onze activiteiten gericht op de natuurbeleving.
Met Uk & Puk voldoen wij aan de eisen voor
kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie
(VVE). Op deze manier bieden wij avontuurlijke
ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 0 tot
4 jaar.

Home
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TARIEVEN ALGEMEEN
In deze tarievenkrant vindt u onze bruto tarieven voor
2022. Dit zijn de kosten voor kinderopvang vóór aftrek
van kinderopvangtoeslag. De tarieven zijn gebaseerd
op het behouden van de gewenste pedagogische
kwaliteit, de inrichting van de locatie en prijsindexatie.

Kinderopvangtoeslag wijzigen
Geef wijzigingen in de prijs en uren op tijd door aan de
belastingdienst.
Hiermee voorkomt u dat u een onjuist bedrag aan
kinderopvangtoeslag ontvangt. Voor alle wijzigingen
die u dient door te geven aan de belastingdienst,
verwijzen wij u naar de website www.toeslagen.nl
U kunt de Belastingdienst ook bereiken op
telefoonnummer 0800-0543.

De nieuwe tarieven zullen gelden vanaf 01-01-2022.

Bruto tarieven

Kinderopvangtoeslag na baanverlies

De tarieven in deze krant zijn bruto tarieven. Als u
recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u
slechts een deel van dit tarief. De hoogte van deze
kinderopvangtoeslag
is
afhankelijk
van
uw
(gezamenlijke) inkomen. De kinderopvangtoeslag dient
u aan te vragen bij de Belastingdienst (tot uiterlijk 3
maanden na de start van de opvang)

Werken u en uw toeslagpartner in loondienst en
stopt een van u beiden met werken of wordt u
werkloos of stopt u met uw onderneming? Dan heeft
u nog 3 maanden recht op kinderopvang-toeslag. U
heeft dan nog recht op hetzelfde aantal uren opvang
dat u werkte in de maand voordat u stopte. Deze
3 maanden gaan in op de 1e dag dat u of uw
toeslagpartner niet meer werkt.

Wilt u persoonlijke begeleiding bij de aanvraag van de
kinderopvangtoeslag, laat het ons even weten.

Vergoeding van de overheid

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag
Dan kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde
peuteropvang en VVE. Neem contact met ons op voor
meer informatie.

Heeft u vragen?
We helpen u graag!
T: 0492-475009
E: bereboot.admi@bereboot.nl

Wat betaalt u netto?
In deze tarievenkrant worden alleen bruto tarieven
vermeld.
Wilt u weten wat u moet betalen voor de opvang van
uw kind? Op de website van de belastingdienst staat
een rekentool.
Bereken uw netto kosten (na aftrek van de
kinderopvangtoeslag) met de rekenhulp van de
belastingdienst.
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
NB: Houd uw jaarinkomen bij de hand.

Rijksnorm
2022
Dagopvang
€ 8,50
Buitenschoolse opvang
€ 7,31
Het maximum uurtarief waarover u een
tegemoetkoming krijgt van de overheid voor de
kosten van de kinderopvang, wordt ieder jaar
opnieuw vastgesteld en is de zogenaamde
“Rijksnorm”
Nieuw in 2022: Toeslag voor 2x zoveel BSO-uren
Er kan er in 2022 toeslag aangevraagd worden voor
140% van de gewerkte uren van de minst-werkende
ouder. Dit was voorheen maar 70%.
Bijvoorbeeld:
Ouder 1 werkt 30 uur, ouder 2 werkt 14 uur.
In 2021 komen dan (14:100x70) 9,8 opvanguren BSO in aanmerking voor kinderopvangtoeslag;
In 2022 komen voortaan (14:100x140) 19,6 opvanguren BSO in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Home

TARIEVENKRANT 2022 KDV De Bereboot , Oude Dierdonk 1, 5703 JV Helmond

tel. 0492-475009, www.bereboot.nl
6

Kinderdagverblijf “De Bereboot BV”
Het leukste kinderdagverblijf in de regio!
Tarievenkrant 2022
Opzeggen en opzegtermijn
Indien er opvangdagen opgezegd worden, geldt altijd
een opzegtermijn van 1 maand, te rekenen vanaf de
dag van opzegging. Dit mag via e-mail geschieden.
Bij elke wijziging van het plaatsingscontract wordt
altijd een nieuw contract gemaakt. Behalve als het
een volledige opzegging betreft.

Afmelden (gratis) VSO
Bij KDV De Bereboot is de VSO ook dit schooljaar
weer GRATIS (voor kinderen van de Dierdonkschool
met een BSO52 pakket)
Deze service maakt De Bereboot uniek t.o.v. andere
organisaties waar de VSO NIET gratis is.
Om dit te kunnen blijven bieden is het belangrijk dat
u uw kind ook echt afmeldt indien het niet komt.
Afmelding verloopt nog niet goed waardoor wij
regelmatig teveel personeel inzetten en onnodige
kosten hebben.
Vanaf 01-01-022 willen we hier scherper op toezien
en zijn wij genoodzaakt om bij het NIET afmelden van
uw kind, deze kosten toch bij u in rekening te
brengen. Wij rekenen hierbij op uw begrip.
NB: VSO blijft dit schooljaar nog gratis. Voor het
volgende schooljaar (2022-23) gaan we opnieuw
bekijken of we deze service kunnen blijven bieden. Dit
is mede afhankelijk van de bezetting.

Samenvoegen, ruilen van dagdelen,
flexibele opvang en extra dagdelen
Samenvoegen:
KDV De Bereboot behoudt zich het recht voor om
groepen samen te voegen indien de kindbezettting
per groep te laag is.

Ruilen van dagdelen
is mogelijk en kan alleen binnen twee weken voor of
na de normale opvangdag.

UITZONDERING:
Een uitzondering hierop geldt voor de
Feestdagen en de dag na Hemelvaart.
Deze dagen kunnen niet geruild worden!

Incidenteel extra dag(-deel) opvang
Incidenteel een extra dagdeel bovenop de
contractdagen aanvragen is mogelijk maar kan alleen
als de kindbezetting en personele inzet dit toelaten.

Flexibele opvang
In 2022 zal KDV De Bereboot een beperkt aantal
plekken Flexibele opvang aanbieden. Flexibele opvang
is ideaal als u bijvoorbeeld wisselende diensten heeft.
De minimale afname bij Flexibele opvang is twee
dagdelen per week.

Home
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FACTURERING
Soort opvang: Facturering en Incasso
Alle vormen van opvang, worden voorafgaand aan de
opvangmaand gefactureerd en geïncasseerd middels
automatische incasso.
Gefactureerd wordt volgens het geldende
plaatsingscontract.
• Een verrekening kan plaatsvinden bij tussentijdse opzegging of bij tussentijdse aanpassing
van dagdelen.
• Wij sturen de facturen maandelijks rond de 15e
van een maand, via de KOVnet-APP naar alle
ouders voor betaling van opvang in de maand
daarop volgend. Automatische incasso vindt
plaats rond de 27ste van de maand.
• Uitzondering bij 1ste factuur:
Indien de datum van aanmelding ná de 15de van
een maand ligt en nog niet verwerkt kan worden
in de facturatie van de opvolgende maand, of de
instroom van het kind valt midden in een maand,
dan dienen ouders deze eerste factuur zelf over
te maken. Daarna wordt middels automatische
incasso geïncasseerd.
•

AVG In verband met naleving van de AVG-wetgeving
worden de facturen in het ouder account van
KOV-net gezet.
Daar kunnen ouders ze inzien of downloaden.
Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met
de administratie (Marion) via tel: 0492-475009 of
e-mail naar bereboot.admi@bereboot.nl

FACTURERING VVE-opvang
Als uw kind een VVE-indicatie heeft, dan betaalt de
gemeente mee aan de plaatsing van uw kind.
U betaalt zelf twee dagdelen (8 uur) opvang per week.
De gemeente betaalt ook 2 dagdelen (8 uur) opvang
per week. U ontvangt voor uw VE-kind dus 8 uur gratis
opvang per week gedurende 40 schoolweken per jaar
of naar rato indien u geen volledig jaar VVE-opvang
heeft. Op het contract staat duidelijk vermeld wat de
gratis VVE-uren zijn.
LET OP! U betaalt maandelijks hetzelfde bedrag
omdat wij de opvanguren per jaar delen door 12
maanden. U betaalt dus ook in de vakantieperioden
hetzelfde bedrag!
Verschil in facturering tussen KOT- en OB-ouders

KOVnet
Wij maken gebruik van het kindplanningssoftwarepakket van KOVnet voor de kindplanning en
facturatie.
Ouderlogin en de KOV -App
Hiervoor heeft u de ouderlogingegevens nodig van
KOVnet, mocht u deze nog niet hebben laat het even
weten en wij sturen u een uitnodiging.
(bereboot.admi@bereboot.nl)
Ook via de App kunt u de planning inzien, ruilingen
doorgeven, afwezig melden, extra dagen aanvragen en
uren uit het urenpotje inzetten. Maar ook de facturen
inzien.

KOT-ouders krijgen KinderOpvangToeslag van de
overheid terug op basis van de Rijksnorm.
De Bereboot factureert volgens de geldende
tarievenlijst van 2022. Het verschil is voor rekening van
de ouders en is de eigen bijdrage. Klik hier voor het
schema op pag. 19
OB-ouders ontvangen gesubsidieerde peuteropvang
en betalen daarvoor een OuderBijdrage, gebaseerd op
het verzamelinkomen. In de ouderbijdragetabel van
de gemeente Helmond kunt u zien wat de
ouderbijdrage is die bij uw inkomen hoort.
KDV De Bereboot hanteert deze ouderbijdragetabel
voor de facturering.
Klik op onderstaande link om naar de ouderbijdragetabel van de gemeente te gaan.
https://www.helmond.nl/kinderopvang-subsidiepeuterarrangement-inwoner
Home
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Maandtarieven Dagopvang*

Dagopvang 0-4 jaar
In een warme, kindvriendelijke omgeving bieden wij
uw kind geborgenheid en veiligheid om te groeien.
Hoewel de naam anders doet vermoeden, doen wij
veel meer dan het “opvangen van kinderen”. Samen
met u begeleiden we uw kind in de wereld. Uw kind
komt volop in contact met andere kinderen en doet al
spelend sociale vaardigheden op. Langzaamaan leert
uw kind de wereld om zich heen kennen en ontdekken.

Uurtarieven Dagopvang *
(Het tarief is inclusief voeding en verschoning)

Tarieven Dagopvang ( 0-4 jaar)
(Rijksnorm = € 8,50)
Hele dag: 52 weken opvang per jaar
(Tarief Rijksnorm)
Halve dag: 52 weken opvang per jaar
(ochtend of middag)

Uurtarief
2022
€ 8,50
€ 8,88

Dagopvang 52 weken-pakket (incl. vakanties)
Productsoort

KDV52

Uren
per
dag

Uren
per
maand

Bruto
uurtarief

Bruto
maandtarief

Hele dag

11

47,67

€ 8,50

€ 405,20

Dagdeel
ochtend of
middag

5.5

23.83

€ 8,88

€ 211,61

Dagopvang 40 weken-pakket (excl. vakanties)
Productsoort

KDV40

Uren
per
dag

Uren
per
maand

Bruto
uurtarief

Bruto
maandtarief

Hele dag

11

36,67

€ 9.63

€ 353,13

Dagdeel
ochtend of
middag

5.5

18,33

€ 10,06

€ 184,40

Hele dag: 40 weken opvang per jaar
(Beperkt aantal plekken!)
(Jaarkosten worden verdeeld over 12
maandfacturen)

Extra opvang per dag of dagdeel
€ 9,63

Halve dag: 40 weken opvang per jaar
(ochtend of middag)
(Beperkt aantal plekken!)

€ 10.06

(Jaarkosten worden verdeeld over 12
maandfacturen)

Andere soorten DAGOPVANG
Productsoort

Extra
opvang

Uren
per
dag

Uren
per
maand

Bruto
uurtarief

Bedrag per
dag

Hele dag

11

n.v.t.

€ 8,50

€ 93,50

Dagdeel
ochtend of
middag

5.5

n.v.t

€ 8,88

€48,84

Uurtarief
2022

Flexibele of losse opvang Hele dag

€ 9,63

Flexibele of losse opvang Halve dag
(beperkt aantal plekken)(zonder pakket)

€ 10.06

Alleen vakantieopvang gedurende 12
weken per jaar (Jaarkosten worden
verdeeld over 12 maand-facturen)

€ 7.48

Extra opvang Hele dag: (11 uur)

€ 8,50

Extra opvang Halve dag: (5,5 uur)

€ 8,88

* Voor de kinderopvangtoeslagtabel 2022 Klik hier

Home
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Buitenschoolse opvang
4-13 jaar
Algemeen
Wij bieden Buitenschoolse opvang (BSO) aan voor
kinderen van 4 tot 13 jaar. Ook vakantieopvang en
voorschoolse opvang maakt onderdeel uit van ons
aanbod.
Tijdens vakanties worden er extra activiteiten en
uitstapjes georganiseerd; deze zijn bij de prijs
inbegrepen.
Dit
geldt
ook
voor
drinken,
tussendoortjes, fruit en een broodmaaltijd op
schoolvrije dagen en vakantieopvang.

1.b. BSO52 Andere scholen
Gedurende 52 weken kan uw kind naar de BSO
komen, Dat wil zeggen 40 schoolweken en 12
vakantieweken.
VSO, Studiedagen en andere vrije schooldagen zijn
niet in het tarief inbegrepen.
Wilt u toch betaalde opvang op deze dagen dan
verzoeken wij u ons te bellen voor de prijzen en
mogelijkheden.

VSO voor kinderen van andere scholen

NB: Onze BSO-pakketten lopen gelijk met een
kalender-jaar en NIET met een schooljaar!

Zit uw kind op een andere school dan Basisschool
Dierdonk en wilt u gebruik maken van VSO, dan
verzoeken wij u om ons te bellen voor de
mogelijkheden. NB:VSO is alleen mogelijk in
combinatie met BSO

BSO-pakketten:

NB: Ook voor VSO ontvangt u kinderopvangtoeslag
met uitzondering van de gratis VSO

Wij bieden twee soorten BSO aan nl.:
1. BSO52 (52 weken opvang incl. 12 vakantieweken)
a. BSO52 Dierdonkschool
b. BSO52 Andere scholen
2. BSO40 (40 schoolweken opvang zonder
vakantieopvang; dit geldt voor alle scholen)

1.a. BSO52 Dierdonkschool
LET OP! ALLEEN voor kinderen van Basisschool
Dierdonk is het maandtarief voor BSO52, inclusief
de studiedagen & gratis VSO.
Bij alle andere scholen moet voor studiedagen of evt.
VSO, apart betaald worden en wordt telkens bekeken
of wij opvang kunnen bieden.
Dit is afhankelijk van beschikbaarheid van medewerkers en het aantal kinderen dat komt.

Voorschoolse opvang (VSO) gratis voor
Dierdonkschool (BSO52)
Wij bieden de kinderen met een BSO52-pakket die op
Basisschool Dierdonk zitten, in ieder geval tot einde
van dit schooljaar GRATIS VSO aan op de dagen dat
deze kinderen bij De Bereboot komen. U ontvangt op
tijd bericht als dit verandert. Vergeet uw kind niet af te
melden indien het niet komt. Zie ook de toelichting
pagina 7

Ophalen bij diverse scholen
Wij halen kinderen op bij volgende Basisscholen:
Dierdonk, Silvester Bernadette, De Rakt, De Straap, De
Goede Herder, de Toermalijn, Mozaiek, de Taalbrug
De Bundertjes en de Vrije School Peelland

Vervoer vanaf alle scholen
KDV De Bereboot berekent geen vervoerskosten om
kinderen van school op te halen. Dit zit bij de prijs
inbegrepen.

Ontbijt tijdens de VSO
Onze Voorschoolse Opvang is vertrouwd en
gezellig. De kinderen kunnen gebruik maken van
een lekker ontbijtje. Wilt u gebruik maken van
het ontbijt, dan dient uw kind wel tussen 7.30
uur en 7.50 uur aanwezig te zijn.
Tarief Ontbijt 2022:
€3,42 per maand voor 1 ontbijt per week

Warme-maaltijd-service
Ook in 2022 zullen we in de 40 schoolweken op
maandag, dinsdag en donderdag een gezonde warme
maaltijd van Apetito aanbieden. Het tarief is € 3,60
met een abonnement en € 4,60 per dag per kind, met
een strippenkaart.
Voor info en aanmelding voor ontbijt of warme
maaltijd,
kunt u terecht bij Marion van de
administratie. Tel 0492-475 009

TARIEVENKRANT 2022 KDV De Bereboot , Oude Dierdonk 1, 5703 JV Helmond
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Wisseling van BSO-pakket
Wisseling van BSO-pakket gedurende het kalenderjaar
is alleen mogelijk bij een upgrade dus een BSO40pakket kan wel gewisseld worden naar BSO52.
Andersom kan door het jaar heen NIET gewisseld
worden!

Vakantieopvang
Ook tijdens de schoolvakanties is uw kind welkom bij
de BSO. Uw kind beleeft dan een waar avontuur. Als
uw kind normaal gesproken geen gebruik maakt van de
BSO, is hij of zij toch welkom tijdens de vakanties. U
kunt hiervoor losse dagen inkopen, of een BSO-pakket
met vakantiedagen kiezen. Vakantiedagen gelden per
kind.

Prijslijst per school
Omdat de scholen waar wij kinderen ophalen
verschillende sluitingstijden hebben, is er per school
een aparte prijslijst opgesteld. Bij aanmelding van uw
kind wordt altijd gevraagd op welke school het zit. U
krijgt dan de juiste prijslijst toegestuurd. Op de
website kunt u deze prijslijsten ook vinden.
LET OP: De uurtarieven zijn voor ALLE scholen gelijk,
maar de maandbedragen zijn verschillend doordat
de schooltijden per school anders kunnen zijn.

UURTARIEVEN BUITENSCHOOLSE
OPVANG 2022*
Tarieven Buitenschoolse
opvang (Rijksnorm = € 7,31)
BSO52
(40 schoolweken + 12 weken
vakantieopvang)

Uurtarief 2022

BSO40 (40 schoolweken)

€ 9,28

Vakantieopvang 12 wekenpakket (Hele dag)
(Jaarkosten worden verdeeld
over 12 maandfacturen)

€ 7,31

€ 6,88

Flexibele opvang (beperkt
aantal plekken)

€ 9,31

52 weken pakket VSO
opvang Dierdonkschool op de
contractdag

gratis

Extra VSO bij BSO52 of BSO40
voor Dierdonkschool

€ 6.50

Incidenteel VSO
voor Dierdonkschool

€ 8,71

VSO andere scholen

Op aanvraag

Hele dag: Extra opvang (prijs
is voor alle pakketten gelijk)

€ 7,31

Halve dag: Extra opvang (prijs
is voor alle pakketten gelijk)

€ 7,78

* De kinderopvangtoeslagtabel 2022 vindt u op de
laatste pagina van deze tarievenkrant.
Klik hier om direct naar de tabel te gaan.

Home
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12 weken vakantieopvang

Maandtarieven BSO
BSO 52 weken-pakket(incl.12 vakantieweken)
BSO52**
ma,di,do,vr**

Uren
per
dag

Uren
per
maand

Bruto
uurtarief

Bruto
maandtarief

3.5

22,50

€ 7,31

€ 164,48

3.5

21.58

€ 7,31

€ 157,75

15:00-18:30u
Bs Dierdonk (Incl.
studiedagen + VSO)

Productsoort
Vakantieopvang

Uren
per
dag

Uren
per
maand

Bruto
uurtarief

Bruto
maandtarief

Pakket Hele
dag

11

10,08

€ 6,88

€ 69,35

Pakket Halve
dag

5.5

5.50

€ 7,22

€ 39,71

15:00-18:30u
Andere scholen
(excl. Studiedagen
en VSO)

14:45-18:30u
15:15-18:30u

Andere opvangproducten in de BSO
Productsoort

3.75
3.25

22.47
20,70

€ 7,31
€ 7,31

Uren
per
dag

Bruto
bedrag

maand

Bruto
uurtarief

Flexibele en
Losse opvang

n.v.t.

n.v.t.

€ 9,31

n.v.t.

Niet voor
*BS Dierdonk
voorschoolse
opvang
8.30-8.45

1,25

4,17

€ 8,84

Incidenteel
VSO
andere scholen

1,25

€ 164,26
€ 151,31

** Slechts 10 vakantieweken zijn berekend in het tarief

BSO52***
Wo + Vr-lang

Uren
per
dag

Uren
per
maand

Bruto
uurtarief

Bruto
maandtarief

12:00-18:30u

6,5

29,75

€ 7,31

€ 217,47

12:30-18:30u

6,0

27,11

€ 7,31

€ 198,17

12:45-18:30u

5.75

26,25

€ 7,31

€ 191,88

Uren
per

€ 9,31

€ 36,85
per maand

€ 11,41
per keer

* Ook voor VSO ontvangt u kinderopvangtoeslag

*** Slechts 7 vakantieweken zijn berekend in het tarief

BSO 40 weken-pakket (excl. vakanties)
Uren
per
dag

Uren
per
mnd

Bruto
uur
tarief

Bruto maand
tarief

3.5

12,58

€ 9,28

€ 116,74

3.5

12,42

€ 9,28

€ 115,25

14:45-18:30u

3.75

13,30

€ 9,28

€ 123,42

15:15-18:30u

3.25

11,53

€ 9,28

€ 107,00

12:00-18:30u

6,5

22,58

€ 8,55*

€ 193,28

12:30-18:30u

6,0

20,69

€ 8,55*

€ 177,11

12:45-18:30u

5.75

19,86

€ 8,55*

€ 170,00

VSO zonder ontbijt

1

3,33

€ 6 ,50

€ 21,65

VSO met ontbijt

1

3,33

€ 7,27

€ 24,20

BSO40
15:00-18:30u
Dierdonkschool

15:00-18:30u
Andere scholen

*korting tarief

Wist u dat…
Het pakket met 52 weken opvang in veel gevallen netto
goedkoper is dan 40 weken opvang? Vul hiervoor de
rekentool van de belastingdienst in en kijk of dit ook in uw
situatie het geval is.
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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Peuterspeelzaal (2-4 jaar)
“Peuters in het Wild”
Wij bieden avontuur en natuurbeleving voor uw
peuter.
Onze peuters ontdekken de natuur en de dieren en
ze mogen hun eigen grenzen verkennen.
We zijn veel buiten te vinden: Erop uit trekken om te
ontdekken, te spelen en te beleven, dat wil toch
iedereen?

Elke dag beleven onze peuters een avontuur in de
natuur!
Peuterspeelzaal “Peuters in het Wild”
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar kan gekozen worden
voor de peuterspeelzaal. Het kind is daar 2 of 4
dagdelen welkom.
Zowel de reguliere peuters als de VE-peuters krijgen
hetzelfde VVE-programma aangeboden. Zodat alle
peuters zich optimaal ontwikkelen.

Voorschoolse educatie (VE) tijdens de
40 schoolweken per schooljaar
Voor
kinderen
met
een
taalen/of
ontwikkelingsachterstand bieden wij Voorschoolse
educatie aan. Hiermee bieden wij middels een VEprogramma extra begeleiding en aandacht aan deze
doelgroep peuters vanaf 2,5 tot 4 jaar om een goede
start te kunnen maken op de basisschool. Het
consultatiebureau stelt vast of een kind een VEindicatie moet krijgen en geeft deze af. Hierdoor
kunnen deze kinderen 2 extra gratis dagdelen (8 uur)
terecht op de peuterspeelzaal. De gemeente betaalt
deze 2 extra dagdelen. VE-kinderen worden extra
gestimuleerd in hun ontwikkeling door middel van
een VE-programma.

Reguliere peuters
Reguliere peuters kunnen op 2 dagdelen van 4 uur
Komen. (8 uur per week)
VVE-peuters kunnen op 4 dagdelen van 4 uur komen.
Dat betekent in de praktijk dat ze 2 combinaties van
dagen kunnen komen (16 uur per week)
VVE-opvang in de dagopvang
In de dagopvang bieden wij gedurende de 40
schoolweken ook VVE-opvang aan peuters van 2,5- 4
jaar. Kinderen in de dagopvang, (Bootsmannen en
Schippers), tussen 2,5 jaar en 4 jaar krijgen bij
afname van 16 uur 2x 4 uur gratis

Extra service:
Wij bieden als extra service, alle peuters die in de
ochtend naar de peuterspeelzaal komen, een gezonde
lunch aan (om 11:30 uur). Deze lunch is gratis en
zetten we als een gezamenlijke activiteit in. Samen
eten is namelijk heel erg leuk en goed voor de
ontwikkeling.

Extra dagdeel
Als u bovenop het reguliere peuteraanbod nog extra
opvang wenst, kunt u bij de dagopvang terecht. Soms
is het ook mogelijk om een extra dagdeel op de
peuterspeelzaal af te nemen, zodat uw peuter in
zijn/haar vertrouwde omgeving opgevangen wordt.
BELANGRIJK AANDACHTSPUNT!
U kunt uw peuter al vanaf de leeftijd van 2 jaar naar
onze peuterspeelzaal brengen. Echter Indien u een VEkind heeft en/of als u GEEN kinderopvangtoeslag (KOT)
krijgt, dan moet u alle peuteropvangkosten zelf
volledig betalen tot uw kind de leeftijd heeft bereikt
van 2,5 jaar.
Heeft u WEL recht op KOT en GEEN VE-peuter? Dan
maakt de leeftijd niet uit want dan ontvangt u
kinderopvangtoeslag over alle 8 opvanguren.

Extra bijdrage van Gemeente voor Minima
https://www.helmond.nl/1/producten/Aanvullendebijdrage-voor-kinderopvang-aanvragen
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TARIEVEN PEUTEROPVANG 2022
Peuteropvang met KOT

Peuteropvang met Ouderbijdrage (OB)

Bruto uur
tarief

Aantal
uren
opvang
per
maand

Bruto
maand
tarief

8 uur per
week

€ 8,88

26,67

€ 236,83

4 uur per
week

€ 8,88

13,33

€ 118,37

Peuter
opvang
met KOT

Peutero
pvang

met OB
8 uur per
week

Bruto uur
tarief
Afhankelijk van
inkomen ouders
volgens ouderbijdrage
tabel

Aantal
uren
opvang
per
maand
26,67

Bruto maand
tarief
26,67 uur x bruto
uurtarief volgens
ouderbijdragetabel

Kostenstructuur peuterspeelzaal 2022
Ouders die van de Peuterspeelzaal gebruik maken zijn in te delen
in 4 categorieën:
1)
2)
3)
4)

WEL KOT - GEEN VE-indicatie
WEL KOT - WEL VE-indicatie
Gemeentelijke bijdrage - GEEN VE-indicatie (U betaalt een ouderbijdrage (OB)
Gemeentelijke bijdrage - WEL VE-indicatie (U betaalt een ouderbijdrage (OB)

OVERZICHT KOSTENSTRUCTUUR PEUTERSPEELZAAL 2022

Mijn situatie

Aantal uren VE

Kosten Ouders

1
Ik/wij
werken/studeren

2
Ik/wij
werken/studeren

WEL recht op
kinderopvangtoeslag
(KOT)
Mijn kind heeft GEEN
VE-indicatie

4

WEL recht op
kinderopvangtoeslag
(KOT)

Ik/wij heb(ben) GEEN recht
op kinderopvang-toeslag
(KOT)
(WEL recht op
Gemeentelijke bijdrage)

Ik/wij heb(ben) GEEN
recht op
kinderopvangtoeslag (KOT)
(WEL recht op
Gemeentelijke bijdrage)

Mijn kind heeft
WEL een VE-indicatie

Mijn kind heeft
GEEN VE-indicatie

Mijn kind heeft
WEL een VE-indicatie

8 uur in de week

16 uur in de week

8 uur in de week

16 uur in de week

U betaalt voor 8 uur
peuteropvang

U betaalt voor de
eerste 8 uur
peuteropvang

U betaalt een ouderbijdrage
voor 8 uur peuteropvang.
De bijdrage hangt af van uw
inkomen

U betaalt een
ouderbijdrage voor de
eerste 8 uur peuteropvang.
De bijdrage hangt af van uw
inkomen

U ontvangt een
kinderopvangtoeslag
van de belastingdienst

De ouderbijdragetabel van
de gemeente is van
toepassing

De ouderbijdragetabel van
de gemeente is van
toepassing

Die toeslag hangt af
van uw inkomen

De bijdrage hangt af van uw
inkomen

De bijdrage hangt af van uw
inkomen

U ontvangt een
kinderopvangtoeslag
van de belastingdienst

Toeslag
Belastingdienst of
bijdrage gemeente Die toeslag hangt af
van uw inkomen
VE-verwijzing
gebeurt altijd door
het
Consultatiebureau

3

De extra 8 uur
peuteropvang kost u
niets. Daarvoor heeft u
een verwijzing van het
consultatiebureau
nodig

TARIEVENKRANT 2022 KDV De Bereboot , Oude Dierdonk 1, 5703 JV Helmond
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Home
KINDEROPVANGTOESLAGTABEL
2022 (KOT)
GEHANTEERD DOOR BELASTINGSDIENST
Bekijk hoeveel procent u van de kosten voor het aantal uren dat u bij de kinderopvang opneemt
vergoed krijgt. Daarbij geldt een maximumtarief per uur en een maximum aantal uren dat u
vergoed kunt krijgen (maximaal 230 uur per kind).
Toetsingsinkomen
(gezamenlijk) vanaf

Toetsingsinkomen
(gezamenlijk) tot en
met

Percentage
kinderopvangtoeslag
1e kind

Percentage
kinderopvangtoeslag
2e en volgend kind

lager dan

20.584

96,00%

96,00%

20.585

21.955

96,00%

96,00%

21.956

23.324

96,00%

96,00%

23.325

24.696

96,00%

96,00%

24.697

26.066

96,00%

96,00%

26.067

27.437

95,50%

95,60%

27.438

28.807

94,40%

95,40%

28.808

30.174

93,40%

95,20%

30.175

31.648

92,50%

95,00%

31.649

33.120

91,90%

94,90%

33.121

34.596

90,90%

94,70%

34.597

36.068

90,40%

94,50%

36.069

37.546

89,50%

94,50%

37.547

39.019

88,70%

94,50%

39.020

40.528

88,10%

94,50%

40.529

42.039

87,30%

94,50%

42.040

43.550

86,60%

94,50%

43.551

45.061

85,90%

94,50%

45.062

46.575

85,00%

94,50%

46.576

48.086

84,50%

94,50%

48.087

49.596

83,70%

94,50%

49.597

51.108

83,00%

94,50%

51.109

52.759

82,10%

94,50%

52.760

55.998

80,60%

94,50%

55.999

59.235

79,80%

94,10%

59.236

62.474

78,70%

93,50%
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KINDEROPVANGTOESLAGTABEL 2022 (KOT) – vervolg 1
GEHANTEERD DOOR BELASTINGSDIENST
Toetsingsinkomen
(gezamenlijk) vanaf

Toetsingsinkomen
(gezamenlijk) tot en
met

Percentage
kinderopvangtoeslag
1e kind

Percentage
kinderopvangtoeslag
2e en volgend kind

62.475

65.714

76,40%

93,10%

65.715

68.951

74,10%

92,80%

68.952

72.192

71,90%

92,10%

72.193
75.431
78.670
81.910
85.147
88.389
91.627
94.864
98.103
101.406
104.724

75.430
78.669
81.909
85.146
88.388
91.626
94.863
98.102
101.405
104.723
108.039

69,40%
67,10%
64,90%
62,50%
60,30%
57,80%
55,50%
53,30%
50,90%
48,80%
46,70%

91,60%
91,10%
90,40%
89,80%
89,40%
89,10%
88,40%
88,00%
87,50%
86,80%
86,30%

108.040

111.356

44,60%

85,90%

111.357

114.671

42,40%

85,60%

114.672

117.989

40,50%

84,90%

117.990

121.307

38,60%

84,30%

121.308

124.625

36,70%

83,90%

124.626

127.938

34,70%

83,30%

127.939

131.255

33,30%

82,90%

131.256

134.574

33,30%

82,20%

134.575

137.889

33,30%

81,60%

137.890

141.206

33,30%

80,60%

141.207

144.522

33,30%

80,30%

144.523
147.841

147.840
151.160

33,30%
33,30%

79,50%
78,60%
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KINDEROPVANGTOESLAGTABEL 2022 (KOT) – vervolg -2
GEHANTEERD DOOR BELASTINGSDIENST
Toetsingsinkomen
(gezamenlijk) vanaf

Toetsingsinkomen
(gezamenlijk) tot en
met

Percentage
kinderopvangtoeslag
1e kind

Percentage
kinderopvangtoeslag
2e en volgend kind

151.161
154.475

154.474
157.791

33,30%
33,30%

78,00%
77,10%

157.792

161.106

33,30%

76,60%

161.107

164.425

33,30%

75,80%

164.426

167.743

33,30%

75,10%

167.744

171.059

33,30%

74,40%

171.060

174.376

33,30%

73,40%

174.377

177.689

33,30%

72,90%

177.690

181.009

33,30%

72,20%

181.010

184.324

33,30%

71,40%

184.325

187.642

33,30%

70,70%

187.643

190.960

33,30%

70,10%

190.961

194.275

33,30%

69,30%

194.276

197.593

33,30%

68,50%

197.594

200.908

33,30%

68,00%

200.909

en hoger

33,30%

67,10%

Heeft u nog vragen?
Indien deze tarievenkrant nog vragen bij u oproept, dan kunt u terecht bij Marion van
de administratie. Zij helpt u graag op Maandag tot en met Donderdag van 09:00 uur tot
12:00 uur.
Telefoonnummer: 0429-475009
U kunt uw vraag ook sturen naar: bereboot.admi@bereboot.nl
De Bereboot streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Mocht de
informatie in deze tarievenkrant of op onze website toch onvolledig zijn of vergissingen
bevatten, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Home
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Wat kost kinderopvang in Nederland?
Het deel dat ouders betalen is afhankelijk
van een aantal factoren:

Kinderopvangtoeslag berekenen

Home

Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen? En zo
ja, hoeveel? Ga dan naar www.belastingdienst.nl en zoek op
‘kinderopvangtoeslag’. Hier vindt u de voorwaarden en
kunt u een proefberekening doen
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