Aanbod en prijslijst kinderopvang Kubus 2022
Stichting Kinderopvang Catent biedt zowel vaste als flexibele kinderdagopvang aan voor kinderen in
de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen op dinsdagochtend en donderdagochtend
deelnemen aan de peuterklas ter voorbereiding op de basisschool. Kinderen vanaf 2,5 jaar die op
deze dag(en) al gebruik maken van het kinderdagverblijf, sluiten standaard aan bij de peuterklas.
Verantwoorde voeding, vers fruit en luiers zijn bij in de prijs inbegrepen. Flesvoeding is niet bij de
prijs inbegrepen.
Ook bieden we voor- en naschoolse (flexibele) opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
Tijdens de buitenschoolse opvang is er ruimte voor vrij spel en worden er ook uitdagende activiteiten
aangeboden door onze pedagogisch medewerkers en mogelijk in de toekomst door externe partners.
Daarnaast nemen we de tijd om gezamenlijk te eten en te drinken.
Onze standaard openingstijden zijn in Wijthmen van 07.00 uur tot 18.30 uur.
We bieden ook KDV en de VSO “vroeg”aan. Deze starten om 6.30 uur. De kinderen die voor/om 7.00
uur komen ontbijten op de opvang.
Hieronder ziet u de dagen dat we open zijn. Bij voldoende aanvraag gaan we ook andere dagen
open. Dus geef eventuele voorkeuren door, wie weet kunnen we in de toekomst meer dagdelen
aan gaan bieden.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Kinderdagverblijf (KDV)
Hele dag
Hele dag
Peuterklas (PK)
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Ochtend
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Na school
Na school
Na school
VSO
Voor school Voor school
Voor school
Product
KDV - 48
weken*

Beschrijving/leveringsregels
- Vaste kinderdagopvang leeftijd 0 – 4 jaar
- 48 weken in het jaar
- Inclusief luiers (excl. flesvoeding)
- 5 ruildagen per jaar, buiten de nationale feestdagen
- Afname van een hele dag (2 deelblokken) of een dagdeel van 6 uur.
KDV - 48
- 1x per 14 dagen vaste kinderdagopvang leeftijd 0 – 4 jaar
weken*
- 48 weken in het jaar
Flex
- Inclusief luiers (excl. flesvoeding)
- 5 ruildagen per jaar, buiten de nationale feestdagen
- Afname van een hele dag (2 deelblokken) of een dagdeel van 6 uur
met een minimale afname van 1 dag per 14 dagen.
KDV – 41
- Vaste kinderdagopvang leeftijd 0 – 4 jaar
(schoolweken) - 41 weken in het jaar
- Inclusief luiers (excl. Flesvoeding)
- 5 ruildagen per jaar, buiten de nationale feestdagen
- Afname van een hele dag (2 deelblokken) of een dagdeel van 6 uur.
KDV – 41
- Vaste kinderdagopvang
weken Flex
- Leeftijd 0 – 4 jaar
- 41 weken in het jaar
- Inclusief luiers (excl. Flesvoeding)
- 5 ruildagen per jaar, buiten de nationale feestdagen
- Afname van een hele dag (2 deelblokken) of een dagdeel van 6 uur
met een minimale afname van 1 dag per 14 dagen.
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Uurtarief
€ 8,71

€ 9,21

€ 9,59

€ 10,09

Product
KDVpeuterklas/PK
41 weken

BSO – 48
weken*

BSO – 48
weken*
Flex

BSO – 41
weken

BSO – 41
weken
Flex

Voorschoolse
opvang (VSO)

Voorschoolse
opvang (VSO)
Flex

Schoolvrije
uren

Beschrijving/leveringsregels
-Vaste kinderdagopvang
- Leeftijd 2,5 tot 4 jaar
- 41 weken in het jaar
- Inclusief luiers
Ruildagen nog niet mogelijk ivm start aanbod van 2 dagdelen
-Minimale afname van 8.30 uur tot 12.30 uur
Voorkeur voor afname van 2x in de week, ivm wennen aan het
schoolse en het aanbod van een rijk taalaanbod met daarbij de sociale
contacten.
- Opvang na schooltijd tijdens de schoolweken
- 70 schoolvrije uren/ca. 7 schoolvrije dagen per jaar (opm. bij afname
van één dag per week)
- Leeftijd 4-13 jaar
- 5 ruildagen per jaar, buiten de nationale feestdagen
- Bij aanvang na schooltijd contract tijd tot 18.30 uur
- Opvang na schooltijd tijdens de schoolweken
- Schoolvrije uren afhankelijk van afname
- Minimale afname 1 dag in 14 dagen
- Leeftijd 4-13 jaar
- 5 ruildagen per jaar, buiten de nationale feestdagen;
- Bij aanvang na schooltijd contract tijd tot 18.30 uur
- Opvang na schooltijd tijdens de schoolweken
- Geen schoolvrije uren
- Leeftijd 4-13 jaar
- 5 ruildagen per jaar, buiten de nationale feestdagen
- Bij aanvang na schooltijd contract tijd tot 18.30 uur
- Opvang na schooltijd tijdens de schoolweken
- Geen schoolvrije uren
- Minimale afname 1 dag in 14 dagen
- Leeftijd 4-13 jaar
- 5 ruildagen per jaar, buiten de nationale feestdagen
- Bij aanvang na schooltijd contract tijd tot 18.30 uur
- Opvang voor schooltijd tijdens de schoolweken
- Bij 41 weken
- Geen schoolvrije uren
- Leeftijd 4-13 jaar
- 5 ruildagen per jaar, buiten de nationale feestdagen
- Bij opvang voor schooltijd contracttijd 06.30 uur (met ontbijt) of;
- Bij opvang voor schooltijd contracttijd 7.30 uur (zonder ontbijt)
- Opvang voor schooltijd tijdens de schoolweken
- Bij 41 weken
- Geen schoolvrije uren
- Minimale afname 1 dag in 14 dagen
- Leeftijd 4-13 jaar
- 5 ruildagen per jaar, buiten de nationale feestdagen
- Bij opvang voor schooltijd contracttijd 06.30 uur (met ontbijt) of;
- Bij opvang voor schooltijd contracttijd 7.30 uur (zonder ontbijt)
- Opvang tijdens studie en/of vakantiedagen
- Leeftijd 4-13 jaar
- Schoolvrije uren per maand op te geven en in te zetten
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Uurtarief
€ 8,71

€ 8,13

€ 9,04

€ 8,33

€ 9,33

€ 8,89

€ 9,89

€ 9,34

* Binnen het product 48 weken plannen wij 1 week vrij rond de kerstdagen en 3 weken binnen de
zomervakantie (de bouwvak). Wij zullen dit ruim op tijd met u communiceren. Dit houdt in dat er
voor de andere vakantiedagen en voor 3 weken in de zomervakantie wel vakantieopvang mogelijk is.
Voor de BSO is er nog mogelijk om opvang op een andere locatie (Atelier) te regelen tijdens de
bouwvak of wanneer er minder aanmeldingen zijn. Wanneer u liever een 52 weken contract afsluit,
schrijf dit dan bij de opmerkingen en dan nemen we contact met u op om na te gaan of dit mogelijk
is. Over een jaar is dit waarschijnlijk ook mogelijk voor het KDV.
Het product VSO en één van de BSO-producten kan gecombineerd worden aangeboden.
Ruildagen worden alleen goedgekeurd als de maximale bezetting op de groep dit toelaat. We kunnen
geen plek in de stam/basisgroep garanderen (zie ook leveringsvoorwaarden). U regelt dit zelf in via
KidsAdmin.
Schoolvrije uren dienen minimaal 14 dagen voorafgaand aan de maand van opname/ inzet schriftelijk
aangevraagd te worden. Binnen 7 dagen krijgt u een reactie. De aanvragen worden alleen
goedgekeurd als de maximale bezetting op de groep dit toelaat. We kunnen geen plek in de
stam/basisgroep garanderen (zie ook leveringsvoorwaarden).
Wanneer u gebruik maakt van de flexopvang dient u zelf van te voren uw opvang aanvraag in te
dienen via Kids-Admin (het administratiesysteem wat we gaan gebruiken). We proberen altijd wat
ruimte binnen de groepen te houden om dit op te kunnen vangen. Echter wanneer de maximale
bezetting is bereikt kunnen we de aanvraag niet goedkeuren. Geef dus zo snel als mogelijk uw
aanvraag wensen door.
Kinderopvangtoeslag 2022
Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang. Wanneer u (beiden)
werkzaam of studerende bent, een inburgeringscursus of traject volgt, heeft u recht op
kinderopvangtoeslag. Dit bedrag kunt u in mindering brengen op het bovenstaande uurtarief. De
hoogte van de toeslag hangt onder andere af van het inkomen, het aantal uren dat u werkt/studeert
en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.
Wat de maandelijkse netto kosten zijn, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Met de handige
rekentool van de Belastingdienst kunt u eenvoudig zelf een proefberekening maken. Wilt u meer
informatie of wilt u dat wij een berekening van uw maandelijkse kosten maken, neem dan contact
met ons op. Wij helpen u graag verder.
Belangrijk om te weten over de kinderopvangtoeslag:
- Maximumuurtarief dat voor vergoeding in aanmerking komt voor de dagopvang in 2022 is € 8,50
- Maximumuurtarief dat voor vergoeding in aanmerking komt voor buitenschoolse opvang in 2022 is
€ 7,31
- maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag te krijgen
- voor de buitenschoolse opvang kunt u voor 140% van het aantal arbeidsuren (van de minst
werkende ouder) toeslag aanvragen (opm. in 2021 was dit 70%)
- voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag moet u in het bezit zijn van een DigiD.
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