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Buitenschoolse opvang 4-12 jaar 
De buitenschoolse opvang bestaat uit opvang gedurende 39 schoolweken op 
korte en/of lange, middagen tijdens 13 weken schoolvakantie of studiedagen op 
dezelfde dagen gedurende de hele dag. De BSO is tijdens schoolweken geopend 
van 14.00 uur tot 18.30 uur en tijdens vakantieweken of studiedagen geopend 
van 8.15 uur tot 18.30 uur. 
 

ODBS Pieterskerkhof/BS De Odyssee (eindtijd 14.00/14.15 
uur) 
 
Per maand      € 230,81 
Per dag     € 53,30 
Aantal uren per maand   27,21 
Aantal uren per dag   6,25 
 

Aantal dagen 
per week per 

maand Prijs 2021 Prijs per jaar 

Aantal 
uren per 

jaar 
Prijs per 

uur 
Extra 
dagen 

1 	€					230,81		 	€						2.769,72		 327	 	€				8,48		 1	
2 	€					461,62		 	€						5.539,44		 653	 	€				8,48		 3	
3 	€					692,43		 	€						8.309,17		 980	 	€				8,48		 4	
4 	€					923,23	 	€				11.078,76		 1.306	 	€				8,48		 6	
5 	€		1.154,05		 	€				13.848,61		 1.633	 	€				8,48		 7	

 
Let op:         
Het getal onder "Extra dagen" betreft een afronding. Het aantal extra dagen is 
berekend naar rato van het aantal af te nemen dagen.  
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Agatha Snellenschool (eindtijd 15.00 uur) 
 
Per maand      € 217,03 
Per dag     € 50,12 
Aantal uren per maand   25,59 
Aantal uren per dag   5,75 
 

Aantal dagen 
per week per 

maand Prijs 2021 Prijs per jaar 

Aantal 
uren per 

jaar 
Prijs per 

uur 
Extra 
dagen 

1 	€					217,03		 	€						2.604,33		 307	 	€				8,48		 1	
2 	€					434,05		 	€						5.208,65		 614	 	€				8,48		 3	
3 	€					651,08		 	€						7.812,98		 921	 	€				8,48		 4	
4 	€					868,11		 	€				10.417,31		 1.228	 	€				8,48		 6	
5 	€		1.085,14		 	€				13.021,64		 1.535	 	€				8,48		 7	

	
 
Let op:         

• Het getal onder "Extra dagen" betreft een afronding. Het aantal extra 
dagen is berekend naar rato van het aantal af te nemen dagen.  

• Voor een lange middag (woensdag en vrijdagmiddag) worden voor de 
schoolweken 2,25 uur extra in rekening gebracht. Dit komt neer op € 
62,01 per middag per maand. 

	


