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Kinderdagverblijf & Peuteropvang.  
Onze uur prijs voor kinderdag opvang is €. 8,50 U bent bij ons geen inschrijfgeld verschuldigd.  
 
Kinderopvang 0 – 4 jaar. 
De kosten voor kinderopvang en Reguliere Peuteropvang (peuterspeelzaal) worden per dagdeel in rekening gebracht. 
Hieronder vindt u een overzicht van de opvangtijden en de kosten. U dient uw kind binnen de hieronder genoemde tijden 
te brengen en te halen.  De kosten voor kinderopvang worden per dagdeel in rekening gebracht op basis van het geldende 
uurtarief.  
 
Hieronder vindt u het overzicht van de bruto kosten voor de dagdelen. 
Een opvangdag tussen 8.00 en 18.00 uur (10 uur) Brengen na 8.00, halen voor 17.00 u.  €.  85,00 
Een dagdeel opvang tussen 7.30 tot 13.00 uur (5 ½ uur) Brengen na 7.30, halen voor 13.00 u. €.  46,75 
Vroege opvang van 7.00 tot 13.00 uur (6 uur) Brengen na 7.00, halen voor 13.00 u.   €.  51,00 
Extra vroege opvang van 6.30 tot 13.00 uur (6 ½ uur) Brengen na 6.30, halen voor 13.00 u.  €.  55,25 
Een middagdeel tussen 12.30 tot 18.00 uur (5 ½ uur) Brengen na 12.30, halen voor 17.00 u.  €.  46,75 
Late middagopvang tussen 12.30 tot 18.30 uur (6 uur) Brengen na 12.30 uur, halen voor 18.30 u. €.  51,00 
Alle genoemde opvangtijden en prijzen zijn inclusief, de binnen die tijd vallende te gebruiken maaltijden en versnaperingen.  
Voor regelmaat en structuur van het kind is minimaal 2 dagdelen afnemen noodzakelijk. 
Voor, extra opvang, buiten de hierboven genoemde tijden, kan in overleg een oplossing gezocht worden. 
 
Via kinderopvangtoeslag hebben veel werkende en studerende ouders toeslag recht op vergoeding/ toeslag van de 
belastingdienst, kijk hiervoor op de website van de belastingdienst toeslagen. 
 

Peuterspeelzaal & Peuteropvang/ Peuterschool. 
Als u geen aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag is deze vorm van peuteropvang wellicht een mogelijkheid voor 
u want naast onze reguliere kinderopvang in Kinderdagverblijf de Boerderij zijn wij ook actief op het gebied van 
peuterspeelzaalwerk en voorschool. 
Onze peuteropvang en de voorschool is er voor doelgroepkinderen tussen de 2,5 en 4 jaar oud. 
Wij bieden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag deze Reguliere Peuter Opvang aan. Er is keuze uit 2 ochtenden per 
week van 8.30 – 12.30 uur voor peuters. 
 
Woon je in de gemeente Stadskanaal? Dan kan jouw kind wellicht met subsidie terecht op onze peuter opvang locatie.  
 
Reikwijdte subsidieregeling 
Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan ouders voor het toegankelijk maken van reguliere peuteropvang 
voor peuters, woonachtig in de gemeente Stadskanaal, wiens ouders geen aanspraak kunnen maken op 
kinderopvangtoeslag en deze regeling is niet van toepassing op peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie die 
gebruik maken van het gemeentelijk aanbod Voorschoolse Educatie. 
 
Wil je meer informatie bel dan 0599-611237 of wil je je kind inschrijven, meld je dan aan via de link op onze website: 
 
Waarom dit peuterwerk? 
De peuteropvang of voorschool is een belangrijke aanvulling op de opvoeding thuis. Alles is erop gericht om het kind te 
stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in de ontwikkeling van 
bijvoorbeeld taal, motoriek en sociale vaardigheden. Ze zijn erop getraind om eventuele achterstanden in de ontwikkeling 
al in een vroeg stadium te herkennen – en om hierop, samen met de ouders, extra ondersteuning in te zetten. 
 
Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018  
Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2019 tot 01-01-2020. 
 
Een nieuwe versie van deze regeling is in werking getreden op 01-01-2020. 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren 
die bijdragen aan de sociale creatieve en educatieve ontplooiing en motorische ontwikkeling van het jonge kind, onder 
meer door spel en omgang met leeftijdsgenootjes. 
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Buitenschoolse Opvang. 
De uur prijs voor BSO de Boerderij is €. 7,31 U bent bij ons geen inschrijfgeld verschuldigd.  
 
Buitenschoolse opvang BSO 4 – 12 jaar. 
Onder buitenschoolse opvang verstaan wij opvang welke buiten schooltijden plaats vindt. Deze opvang is een vervolg op de 
kinderopvang. We kennen 3 typen opvang. 
VSO= voorschoolse opvang NSO= naschoolse opvang   VO= vakantie opvang 
Gezamenlijk noemen we dit Buiten Schoolse Opvang.  De kosten voor buitenschoolse opvang worden per dagdeel in rekening 
gebracht op basis van het uurtarief.  
 
Hieronder vindt u ons overzicht met de kosten voor BSO tijdens schoolweken 
VSO tussen 7.30 en 8.45 uur = 2 uur.        €.   14,62 
VSO tussen 6.45 en 8.45 uur = 3 uur.        €.   21,93 
NSO tussen 15.00 en 18.30 uur = 4 uur.        €.   29,24 
NSO tussen 14.00 en 18.30 uur = 5 uur.        €.   36,55 
NSO tussen 12.00 en 18.30 uur = 7 uur.        €.   51,17 
 
Hieronder vindt u ons overzicht met de kosten voor BSO tijdens VAKANTIE weken. 
VO-ochtend tussen 8.00 en 13.00 = 5 ½ uur        €.   40,21 
VO-middag tussen 13.00- 18.00 = 5 ½ uur         €.   40,21 
VO  dag tussen 8.00 - 17.00 = 10 uur.         €.   73,10 
VO extra vroeg, extra laat tussen 6.30 en 18.30 =12 uur.       €.   87,72 
 
Alle genoemde opvangtijden en prijzen zijn incl. het brengen naar en halen van school tijdens schooldagen 
en inclusief, de binnen die tijden vallende maaltijden en versnaperingen.  
 
Schoolweken: Voor regelmaat en structuur van het kind is minimaal 2 dagdelen afnemen noodzakelijk. (VSO, NSO, VO) 
School vakantieweken: Voor regelmaat en structuur van het kind is minimaal 2 dagen afnemen noodzakelijk. 
Voor, extra opvang, buiten de hierboven genoemde tijden, berekenen we het geldende uurtarief. 
U kunt gebruik maken van opvang afspraken voor 40 schoolweken en 12 vakantie weken. 
 
Extra diensten & kosten op basis van het tarief €. 7,31 per uur. 
Regelmatig vervoer halen van en/of brengen naar huis   op basis van afspraak     
Extra opvang buiten uw normale opvang uren/ dagen   op basis van afspraak 
 
Tegemoetkoming belastingdienst. 
Bij de belastingdienst kunt u kinderopvang toeslag aanvragen. 
U dient de KO-toeslag aanvraag enkele weken voor aanvang of binnen 3 maanden na aanvang te doen. Zij vergoeden, mits 
binnen 3 maanden na aanvang aangevraagd, het grootste deel van de opvang kosten. 
 
Compensatie d.m.v. ruildagen. 
U kunt 4 x per jaar gebruik maken om een vaste dag of een dagdeel te ruilen tegen een andere dag. 
Tussen de ruildag en een volgende ruildag dienen minimaal een tijdsbestek van 1 maand te zijn en de ruildag kan geplaatst 
worden als het kind leidster ratio het toelaat in de bestaande planning. 
De ruildagen gelden niet voor de aangegeven zon en feestdagen dan is de Boerderij gesloten. 
 
Compensatie op inkomen. 
U kunt om een compensatie vragen op basis van de hoogte uw inkomen. U ontvangt, na goedkeuring, een compensatie 
welke in mindering wordt gebracht op de totaal te betalen kinderopvang kosten. 
 
Tegemoetkoming vervoer. 
U kunt binnen onze openingstijden gebruik maken van autovervoer voor uw kind/kinderen. Hieronder verstaan wij: halen 
van; en: brengen naar; huis. U kunt dit bespreken bij het kennismakingsgesprek. 
 
Onverwachte extra opvang nodig? 
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Als u onverwacht opvang nodig bent op een niet standaard opvang dag/dagdeel neemt u contact met ons op. Meestal 
kunnen we direct zien of de extra opvang binnen het kind/leidster ratio van die dag passend kan zijn. 


