
  
Beste ouders/verzorgers, 

 

 

Hierbij vindt u de opvangpakketten van Christelijke Kinderopvang Tik Tak. Er zijn verschillende pakketten voor de dagopvang, de peuteropvang en de buitenschoolse 

opvang.  

 

 

Afmelden 

Een afmelding dient minimaal 48 uur van tevoren doorgegeven te worden. U heeft dan recht op een ruildag.  

 

Ruilen 

Niet gebruikte opvangdagen kunnen gratis worden geruild. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het document over onze ruilservice.  

 

Contract wijzigen 

Het contract mag op verzoek van de ouders/verzorgers één keer per kalenderjaar kosteloos gewijzigd worden. De tweede en opvolgende keren brengen wij € 10 

administratiekosten in rekening.   

 

Te laat ophalen van uw kind 

Wanneer u uw kind te laat komt ophalen, vullen wij een formulier in dat u moet ondertekenen. Wanneer uw kind drie keer te laat opgehaald is, wordt het contract 

gewijzigd naar een contract met verlengde opvang. Omdat er sprake kan zijn van overmacht laten wij dit formulier twee maanden na de laatste keer vervallen. 

 

Haal- en brengservice BSO 

Wij bieden de service om kinderen vanaf de voorschoolse opvang naar school te brengen en voor de naschoolse opvang op te halen uit school. Dit gebeurt op aanvraag en 

toezegging is afhankelijk van het aantal kinderen dat op hetzelfde moment gebracht of gehaald moet worden en de beschikbaarheid van medewerkers en vervoer. Er 

worden vervoerskosten in rekening gebracht voor kinderen die van en naar school vervoerd worden. Dit gebeurt niet bij de Kardinaal Alfrinkschool, de Ichthus en de 

Westhoek.  

 

 

  



  

Pakketten dagopvang Tik Tak 

     

Pakket aantal uren per dag(deel) aantal weken per jaar uurtarief info 

Hele dagopvang – 52 weken 10,5 uur 52 weken € 8,50 Op vaste dagen van 7.30 uur tot 18.00 uur. 

Hele dagopvang – 40 weken 10,5 uur 40 weken € 8,50 Op vaste dagen van 7.30 uur tot 18.00 uur. 

Halve dagopvang – 52 weken 5,5 uur (ochtend) of 5 uur (middag) 52 weken € 8,50 
Op vaste dagen van 7.30 tot 13.00 uur of van 
13.00 uur tot 18.00 uur. 

Halve dagopvang – 40 weken 5,5 uur (ochtend) of 5 uur (middag) 40 weken € 8,50 
Op vaste dagen van 7.30 tot 13.00 uur of van 
13.00 uur tot 18.00 uur. 

Verlengde opvang 0,5 uur of 1 uur 40 of 52 weken € 8,70 
Op vaste dagen tussen 7.00 uur en 7.30 uur, op 
aanvraag en bij voldoende belangstelling. 

Flexibele opvang 
5,5 uur, 5 uur of 10,5 uur  
(ochtend, middag of hele dag) 

40 of 52 weken,  
afname minimaal  
2 dagdelen per week 

€ 8,70 Op wisselende dagen, op aanvraag.  

Extra opvang 
5,5 uur, 5 uur of 10,5 uur  
(ochtend, middag of hele dag) 

n.v.t. € 8,50 
Incidentele extra opvang, op aanvraag. Deze 
opvangplaatsen zijn zeer beperkt beschikbaar 
en afhankelijk van de groepsgrootte. 

     

 

 

  



  

Pakketten peuteropvang Tik Tak 

     

Pakket aantal uren per dag(deel) aantal weken per jaar uurtarief info 

Peuteropvang 4 uur 40 weken € 8,50 Op vaste dagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. 

Peuteropvang met VVE-indicatie 16 uur, verdeeld over 4 dagdelen 40 weken 
afhankelijk 
van 
inkomen 

 

     

 

Kinderopvangtoeslag of eigen bijdrage 

Ouders die beiden werken, studeren en/of in een re-integratietraject zitten kunnen en moeten voor de peuteropvang Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de 

Belastingdienst. Ouders die kunnen aantonen dat zij niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag vullen een ‘Verklaring geen recht op Kinderopvangtoeslag’ in en 

vragen een Inkomensverklaring aan bij de Belastingdienst die zij aan ons verstrekken. Zij betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage volgens de tabel van de 

gemeente Maassluis. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders.  

 

Peuters met VVE-indicatie 

Peuters met een VVE-indicatie, afgegeven door het Centrum voor Jeugd en Gezin maken minimaal 4 dagdelen van 4 uur gebruik van de opvang. Ouders betalen voor de 

eerste twee dagdelen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en/of kinderopvangtoeslag. De overige kosten worden gesubsidieerd door de gemeente.  

  



  

Pakketten buitenschoolse opvang Tik Tak 

     

Pakket aantal uren per dag(deel) aantal weken per jaar uurtarief info 

Voorschoolse opvang 1 uur 40 weken € 7,31 
Op vaste dagen tussen 7.30 uur en 8.30 uur, 
alleen voor kinderen van de Kardinaal 
Alfrinkschool. 

Naschoolse opvang 
afhankelijk van schooltijden op 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag 

40 weken € 7,31 
Op vaste dagen tot 18.00 uur, uren worden 
berekend per school*. 

Naschoolse opvang woensdag afhankelijk van schooltijden 40 weken € 7,31 
Op woensdag tot 18.00 uur, uren worden 
berekend per school*. 

Verlengde opvang 0,5 uur of 1 uur 40 weken € 7,66 
Op vaste dagen tussen 7.00 uur en 7.30 uur, op 
aanvraag en bij voldoende belangstelling. 

Vakantie opvang 
5,5 uur, 5 uur of 10.5 uur  
(ochtend, middag of hele dag) 

afhankelijk van afname € 7,31 
Kinderen moeten per vakantie worden 
aangemeld. U ontvangt hierover een mail. 

Opvang op studie- en 
stakingsdagen 

5,5 uur, 5 uur of 10,5 uur  
(ochtend, middag of hele dag) 

afhankelijk van afname € 7,31 
Op vaste opvangdagen worden de uren 
verrekend met de vaste uren. U moet uw kind 
zelf op tijd aanmelden.  

Flexibele voor- en/of 
naschoolse opvang 

afhankelijk van schooltijden flexibel € 7,66 

Op aanvraag, op wisselende dagen voor 
kinderen die niet structureel komen. Uren 
worden berekend per school* tot minimaal 
18.00 uur. Deze opvangplaatsen zijn beperkt 
beschikbaar en afhankelijk van de 
groepsgrootte.  

Vervoerskosten n.v.t. 40 weken 
€ 0,19 per 
kilometer 

Kilometers worden voor heen- en terugreis per 
kind berekend met Google Maps. 

     
 

* Per school wordt er een aangepast contract gemaakt afhankelijk van de eindtijd van de school: 

12.00 uur: 6 uur 

12.30 uur: 5,5 uur 

14.15 uur: 3,75 uur 

14.30 uur: 3,5 uur 

14.45 uur: 3,25 uur 

15.00 uur: 3 uur 


