Tarieven
Montessori Kerschoten
2021

MAM’s vindt het belangrijk om u juist en volledig te informeren over haar tarieven. Voor een duidelijk
overzicht hebben wij de verschillende producten met bijbehorende tarieven en voorwaarden voor u op
een rij gezet. Vervolgens worden de varianten een voor een nader toegelicht.
Op dit moment bieden we bij Montessori Kerschoten opvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Rond
eind oktober 2022 starten we ook met de opvang van kinderen vanaf drie maanden oud. U kunt zich
hiervoor al inschrijven via het inschrijfformulier op de website. De definitieve startdatum is op dit
moment nog niet bekend.
U kunt erop vertrouwen dat wij naast onderstaande uurtarieven géén extra kosten in rekening brengen.
MAM’s Kinderdagverblijf (KDV)
(tot en met circa eind oktober 2022)
KDV Minicollege

Uurtarief

Openingstijden

Opvang
per dag

Contractvorm

KDV 52 wkn 18:30 uur

€ 9,03

07.00 - 18.30 uur

11,5 uur

52 weken

Leeftijd in
maanden
24 – 48

KDV 52 wkn 18:15 uur

€ 9,25

07.45 - 18.15 uur

10,5 uur

52 weken

24 – 48

KDV 52 wkn 14:00 uur

€ 9,54

07.45 - 14.00 uur

6,25 uur

52 weken

24 – 48

MAM’s Kinderdagverblijf (KDV)
(vanaf circa eind oktober 2022)

KDV opvangvarianten

Uurtarief

Openingstijden

Contractvorm

07.00 - 18.30 uur

Opvang per
dag
11,5 uur

KDV 52 wkn 18:30 uur

€ 9,03

KDV 52 wkn 18:15 uur

€ 9,25

07.45 - 18.15 uur

10,5 uur

52 weken

KDV 52 wkn 14:00 uur

€ 9,54

07.45 - 14.00 uur

6,25 uur

52 weken

52 weken

Genoemde KDV tarieven zijn inclusief:
• Inschrijfgeld en administratiekosten
• Lunch-, verzorgings- en vervoerskosten
• Uitstapjes en feestjes
MAM’s Buitenschoolse Opvang (BSO)

BSO opvangvarianten

Uurtarief

BSO 52 wkn 18:15 uur

€ 8,63
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Openingstijden
schoolweken
Uitgangstijd school –
18:15 uur

Openingstijden
schoolvakanties
07.45 - 18.15 uur

Contractvorm
52 weken

BSO 52 wkn 17:30 uur

€ 8,63

BSO 40 wkn 18:15 uur

€ 8,91

BSO 40 wkn 17:30 uur

€ 8,91

BSO 12 wkn
VSO 40 wkn

€ 8,91
€ 9,56

Uitgangstijd school –
17:30 uur
Uitgangstijd school –
18:15 uur
Uitgangstijd school –
17:30 uur
NVT
07.30 - 08.30 uur

07.45 - 18.15 uur

52 weken

NVT

40 weken

NVT

40 weken

07.45 - 18.15 uur
NVT

12 weken
40 weken

Voor de BSO heeft MAM’s een samenwerking met de Montessori Passe-Partout. Het vakantierooster en
de schoolsluitingsdagen van deze samenwerkende school zijn leidend voor onze vakantieplanning.
Ook voor MAM’s Buitenschoolse Opvang geldt dat wij géén aanvullende kosten in rekening brengen.
De genoemde tarieven voor BSO zijn dus inclusief:
• Inschrijfgeld en administratiekosten
• Lunch kosten/voeding en vervoerskosten
• Uitstapjes en feestjes
Het tarief voor VSO is inclusief:
• Inschrijfgeld en administratiekosten
• Ontbijtkosten/voeding en vervoerskosten
• Feestjes en brengen naar school
Nadere toelichting per KDV variant:
KDV 52 wkn 18:30 uur
Contractvorm
52 weken contract geeft recht op een heel jaar KDV op de gecontracteerde dag,
waarbij u opvang afneemt van 07:00 tot 18:30 uur.
KDV 52 wkn 18:15 uur
Contractvorm
52 weken contract geeft recht op een heel jaar KDV op de gecontracteerde dag,
waarbij u opvang afneemt van 07:45 tot 18:15 uur.
KDV 52 wkn 14:00 uur
Contractvorm
52 weken contract geeft recht op een heel jaar KDV op de gecontracteerde dag,
waarbij u opvang afneemt van 07:45 tot 14:00 uur.
Opmerking
Deze vorm van opvang is alleen op aanvraag mogelijk.
Nadere toelichting per BSO variant:
BSO 52 wkn
Contractvorm
Voorwaarde
Openingstijd

52 weken contract geeft recht op een heel jaar BSO op de gecontracteerde dag.
Minimale afname van een dagdeel/ middag per week.
Optie 1: uitgangstijd school tot 18:15 uur
Optie 2: uitgangstijd school tot 17.30 uur

BSO 40 wkn
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Contractvorm
Voorwaarde
Openingstijd

BSO 12 wkn
Contractvorm
Voorwaarde
VSO 40 wkn
Contractvorm
Voorwaarde

40 weken contract, alle schoolweken heeft u BSO op het gecontracteerde dagdeel,
tijdens de schoolvakanties neemt u geen BSO af.
Minimale afname van een dagdeel/ middag per week.
Optie 1: uitgangstijd school tot 18:15 uur
Optie 2: uitgangstijd school tot 17.30 uur

12 weken (schoolvakanties) vakantiecontract, geeft recht op BSO opvang in alle
schoolvakanties op de gecontracteerde dag van 07:45 tot 18:15 uur.
Minimale afname van een dag per vakantieweek.

40 weken contract (alleen op aanvraag mogelijk). Alle schoolweken heeft u VSO op het
gecontracteerde dagdeel, tijdens de schoolvakanties neemt u geen VSO af.
VSO opvang wordt geboden bij een minimum van drie kinderen.

Opmerking
• Bij minder dan drie bezette kindplaatsen per dagdeel op een groep, behoudt MAM’s zich het recht
voor om een kindplaats eenzijdig op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van een
maand.
• Voor vakantie- en studiedagen geldt eveneens dat er minimaal drie kinderen per dagdeel op de
groep aangemeld dienen te zijn, om open te kunnen gaan.
Sluitingsdagen MAM´s Kinderopvang
Naast de erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Koningsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaart, 5
mei (eens in de 5 jaar) en 1e en 2e Kerstdag hebben we bij MAM’s Kinderopvang 3 sluitingsdagen per
jaar. Deze drie sluitingsdagen worden jaarlijks vastgesteld en uiterlijk in november voor het komende
jaar aan u kenbaar gemaakt. De sluitingsdagen kunnen niet worden geruild. Deze dagen zijn
verdisconteerd in de kostprijs.
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