
Prijslijst Christelijke kinderopvang de Parel 

Buitenschoolse opvang 

Het uurtarief van Christelijke kinderopvang de Parel op de buitenschoolse opvang is €7,85 

Bij de maandprijs zitten de schoolvakanties inbegrepen (open van 7.00 tot 19.00 uur)  Voor 

studiedagen geldt dat deze extra afgenomen kunnen worden tegen een uurprijs van € 7,85 per uur. 

De studiedagen mogen per uur afgenomen worden. Studiedagen dienen minimaal 4 weken van te 

voren aangevraagd te worden. 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag als de school van uw kind  om 15.15 uit is van  

15.00 – 19.00 = 4 uur per dag.  

Dagen opvang 1   
 

2 3 

Gemiddeld aantal uren 
per maand  

25,33 uur 50,66 uur 75,99 uur 

Bruto prijs per maand 
 

€198,84 € 397,68 €596,52 

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag als de school van uw kind om 14.30 uit is van  

14.15 – 19.00 = 4,75 uur per dag 

Dagen opvang 1   
 

2 3 

Gemiddeld aantal uren 
per maand  

27,66 uur 55,33 uur 82,99 uur 

Bruto prijs per maand 
 

€217,13 €434,34 €651,47 

 

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag als de school van uw kind om 14.00 uit is van 

13.45 -19.00 = 5,25 uur per dag 

Dagen opvang 1   
 

2 3 

Gemiddeld aantal uren 
per maand  

29,50 uur  59 uur  88,50 uur 

Bruto prijs per maand 
 

€231,57 €463,15 €694,73 

 

 

 

 

 

 



Woensdag en vrijdag lange middag van 12.00 – 19.00 = 7 uur per dag 

Dagen opvang 
 

1 2 

Gemiddeld aantal uren 
per maand 

35,33 uur 70,67  uur 

Bruto prijs per maand 
 

€ 277,34 € 554,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag is door de belastingdienst een maximaal uurbedrag van 

 € 7,85 vastgesteld voor het jaar 2023. 

Christelijke kinderopvang de Parel is 52 weken per jaar open. Wij zijn alleen de officiële feestdagen 

dicht en sluiten kerstavond en oudjaarsavond eerder. Elk jaar hebben we 1 sluitingsdag i.v.m. 

scholing (zie pedagogisch beleid) 

Het maandbedrag is een gemiddeld maandbedrag berekend over de uren die over het hele jaar 

afgenomen worden.  

 

 

 

Drukfouten onder voorbehoud 

 

 


