
 

 
 
 
 
 
BUITENSCHOOLSE OPVANG (4-13 JAAR) 
 
De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend, 5 dagen per week tussen 6.30  ’s ochtends 
en 18.00  (18.30 in overleg) ‘s avonds, voor voorschoolse en naschoolse en vakantieopvang. 
 
BSO kan worden ingepland op vaste dagen gedurende 52 weken per jaar (inclusief vakanties) of 40 
weken per jaar (buiten de schoolvakanties om). De tarieven staan in bijgaande tabel. Er is altijd een 
oplossing die past bij de wensen en planning voor jouw kind.  
 
Je kan ook kiezen voor gedeeltelijke vakantie-opvang wanneer je een deel van de 
schoolvakantieweken opvang nodig hebt. Ideaal voor gezinnen die in een aantal schoolvakanties 
aan het werk zijn. Je neemt dan in aanvulling op het 40 weken contract een vakantiepakket af van 
minimaal 60 uur per jaar, die je kan inplannen in schoolvakanties.  
 
Ook kan je alleen tijdens de schoolvakanties naar de BSO komen. In alle gevallen zorgen wij voor 
een supergezellig en uitdagend spel- en ontwikkelprogramma onder leiding van ons enthousiaste 
team van pedagogische professionals.  
 
Je kan bij ons (kosteloos) ontbijten tot 7.30.  ’s Avonds verzorgen wij een gezonde warme maaltijd 
tegen een kleine vergoeding. En als je wilt, kunnen wij de maaltijden ook voor je klaarzetten, zodat 
je mee naar huis kunt nemen.  
 
Je kan buitenschoolse opvang inzetten voor schooltijd (tussen 6.30 en 8.30) en na schooltijd (tussen 
14.00 en 18.00). Wij brengen en halen jouw kind(eren) van en naar school in Rolde en uit schooltijd 
uit Ekehaar. 
Voor de school in Anloo verzorgen wij tussen schoolse opvang. Je kind eet dan brood op school en 
kan onder onze professionele begeleiding lekker spelen totdat de school begint in de middag. In 
Anloo verzorgen wij BSO op de locatie van OBS Anloo van 15.00 tot 18.00 op maandag, dinsdag en 
donderdag. Tijdens de schoolvakanties wordt de opvang verzorgd op locatie Rolde. 
 
Voor BSO Ekehaar vervoeren we de kinderen met onze SKR auto naar Rolde en sluiten dan  
aan bij de gezellige activiteiten van BSO Rolde.  
 
Vastgelegde studiedagen van school worden kosteloos opgevangen door BSO, bij afname van een 
52 weken contract.  
 
Vast: Dagen liggen vast gedurende het hele jaar. Deze optie kan je kiezen voor 52 weken 

of 40 weken per jaar. Voor de vakanties zijn de BSO dagen van 7.30-18.00 of 
dagdelen van 7.30 tot 12.30 en 12.30 tot 18.00. Dagen kunnen binnen een periode 
van 14 dagen omgeruild worden, mits de planning het toelaat. 

Flexibel:  Planning wordt 4 weken van te voren doorgegeven, opvangdagen variëren over het 
jaar heen. Deze optie kies je voor 52 weken (inclusief schoolvakanties) of 40 weken 
(alleen het schooljaar). De eindtijd is flexibel af te spreken per half uur. Minimale 
afname per maand is 10 uur en je kan de opvang tot 2 weken voor de opvangdatum 
wijzigen. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
Opvang op afroep 
Soms heb je opvang nodig op het laatste moment, omdat je onverwacht moet werken of andere 
activiteiten moet uitvoeren. Wij begrijpen goed dat je dat dan graag met een telefoontje wilt regelen. 
Als er plek is op de BSO, dan regelen we dat voor jou. Opvang “op afroep” is bedoeld voor niet 
geplande opvang in het vaste of flexibele contract. Wij doen ons uiterste best om dan een passende 
oplossing te bieden. Je kan ons tot een dag van tevoren bellen om deze meest flexibele vorm van 
opvang af te nemen. Het kan zijn dat er geen plek is; hier moet je rekening mee houden als je ons 
last-minute inschakelt.  
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 Vast Flexibel Op afroep 

BSO                52 weken  7,31 8,22 
8,47 

                       40 weken  7,82  

Aanvullend vakantie-pakket in 
combinatie met 40 weken bso     
(bijv. 6 schoolvakantieweken)  

7,82   

Vakantie-opvang 
                       12 weken 

 
8,22 


