Contractkiezer 2022
buitenschoolse opvang (4 tot 13 jaar)
Ieder gezin is anders, dus verschilt de opvangvraag van ouders. Geef jij de voorkeur aan elke week dezelfde opvangdagen?
Of heb je elke week op andere dagen opvang nodig? En wil jij wel of geen opvang in de schoolvakanties? Kijk hieronder
welk contract het beste bij jou past.

Ga naar www.kinderopvangwalcheren.nl/locaties
om te zien waar we flexibele opvang aanbieden.

Standaardcontract

Schoolwekencontract

Flexibele
opvang

Vakantie- en
studiedagencontract

Voorschoolse
opvang

Voor wie een
zorgeloos contract
wil, met een
voordelig tarief
en gegarandeerd
plek op vaste
opvangdagen

Voor wie tijdens
de schoolvakanties
geen opvang nodig
heeft

Voor wie op
verschillende
dagen en tijden
opvang
nodig heeft

Voor wie in de
vakanties en
op studiedagen
opvang nodig heeft
(0-urencontract)

Voor wie vóór
schooltijd opvang
nodig heeft

Minimaal 1 middag
per week

Minimaal 1 middag
per week

Na schooltijd:
minimaal 1 uur
per keer, 7 uur
per maand
Voor schooltijd:
minimaal 1 uur
per keer, 4 uur
per maand

Minimaal 3 uur
per keer

Minimaal 1
ochtend per week

Gegarandeerd
plek op
de opvangdag

Gegarandeerd
plek op
de opvangdag

Opvang op
inschrijving,
vol is vol

Opvang op
inschrijving,
vol is vol

Gegarandeerd
plek op
de opvangdag

Tijdens
vakantiedagen,
studiedagen
en vrije uren
van school:
gegarandeerd
plek op de vaste
opvangdag.

Tijdens
studiedagen
en vrije uren
van school:
gegarandeerd
plek op de vaste
opvangdag.

Tijdens vakantieen studiedagen
en vrije uren van
school: opvang op
inschrijving, vol
is vol

Tijdens vakantieen studiedagen
en vrije uren van
school: opvang op
inschrijving, vol
is vol

Bekijk onze Algemene Voorwaarden op www.kinderopvangwalcheren.nl/over-kow/algemene-voorwaarden voor meer informatie over deze
verschillende contracten.

Voor wie al vroeg uit de veren moet of ’s avonds nog iets langer doorgaat, bieden we
een contract voor verlengde opvang aan. Met dit contract kun je je zoon of dochter
eerder brengen (vanaf 07.00 uur) of later ophalen (tot maximaal 18.30 uur). Kijk op
www.kinderopvangwalcheren.nl/locaties waar we verlengde opvang aanbieden.

0118 - 61 45 32

info@skow.nl

Dit zijn de regels en voorwaarden bij afname van
alleen voorschoolse opvang. Indien je voorschoolse
opvang en buitenschoolse opvang combineert,
gelden de regels en voorwaarden van de
buitenschoolse opvang.
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