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Informatiebrief BSO In ’t Park  
LRK nummer: 210967109 
 
Openingstijden: 
NSO  
Geopend 49 weken van 14.00 uur tot 18.15 uur 
VSO 
Geopend 49 weken van 7.30 uur tot 8.30 uur / vervroegde VSO 7.00 tot 8.30 uur 
 
3 weken vakantie per jaar: 2 weken in de bouwvak periode en 1 week rondom de kerst periode.           
Deze zomer sluiting wordt ieder jaar uiterlijk vóór 1 oktober bekend gemaakt. 
Daarnaast zijn we alle officiële feestdagen, hemelvaart en de vrijdag na hemelvaart gesloten. 
 
Pakketten en tarieven 
De uurtarieven waarover de Belastingdienst in 2023 maximaal kinderopvangtoeslag voor BSO 
verstrekt is € 7,72 
 
Basis aanbod: 
NSO 49 weken van 14.00 uur tot 18.15 uur à € 7,72 per uur. 
 
Basis+ aanbod: 
NSO 40 weken van 14.00 uur tot 18.15 uur à € 7,72 per uur én 9 vakantiedagen á € 7,72 per uur. 
Vakantiedagen: 
Hele dag: 8.30 -18.15 
Incl. VSO: 7.00-7.30 uur - 18.15 
 
Losse vakantiedagen/ studiedagen:  
Bij contract: € 7,72 per uur 
Zonder vaste dagen contract: € 10,52 per uur 
VSO (zonder BSO): € 10,52 per uur 
 
De prijs wordt berekend over 49 weken: 12 maanden, zodat iedere maand hetzelfde maandbedrag 
geïncasseerd wordt (mits er geen aanpassingen zijn). De automatische incasso vindt rond de 30e van 
de maand vooraf plaats. 
 
Geen flexibele opvang 
Wel ruildagen; deze kunnen aangevraagd worden tijdens de schoolweken en blijven een kalenderjaar 
geldig. Voor ruildagen worden geen extra kosten in rekening gebracht, daar ieder kind extra ruildagen 
heeft in het pakket. 
 
Vakanties en studiedagen 
Als jullie een pakket afnemen met vakantie-opvang dan kan jullie kind altijd terecht op de reguliere 
dagen. Ook VSO bieden we aan op deze dagen.  
Let op: Minimaal een maand vóór vakantie en- of studiedagen sturen we u een mail met de vraag of 
jullie gebruik maken van vakantie en of studiedagen. Daarop sturen we altijd een persoonlijke 
bevestiging. Als er ruimte is in de planning op een vakantie en of studiedag kunnen ook andere 
kinderen toegezegd worden. Belangrijk dus dat ouders reageren op deze mail zodat wij onze planning 
kunnen maken. 
Graag ook doorgeven in de mail of vso nodig is op een vakantie- studiedag. 
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Pedagogisch Plan 
Staat op de website van basisschool ’t Schrijverke (www.schrijverkeherpen.nl) Fijn als jullie het 
pedagogisch plan doorlezen. Op- aanmerkingen zijn welkom.  
 
Wat neem je mee op een vakantie- studiedag? 
Fruit en de lunch zijn inbegrepen. Graag een lege drinkbeker en lege broodtrommel meebrengen 
i.v.m. eventuele uitstapjes. Zo kan ieder kind zijn/ haar eigen lunch pakket maken. Daarnaast een setje 
verschoonkleren en eventueel laarzen. 
 
Social schools 
Social schools is de school app die de communicatie en samenwerking bevordert tussen school, thuis 
en andere betrokkenen. Vanuit BSO In ’t park zijn wij via basisschool ’t Schrijverke ook aangesloten bij 
deze communicatie app.  
Voordat uw kind start bij BSO in ‘t Park ontvangt u een activatiebrief met uitleg. (of dit is al gebeurt via 
basisschool ’t Schrijverke) Via deze social schools app ontvangt u zowel individuele en groepsfoto’s en/ 
of berichtjes. Ziek en absentiemeldingen ook doorgeven via deze app met een persoonlijk bericht aan 
de BSO. Indien wij een vraag stellen via de mail graag ook jullie reactie via de mail terug.  
 
Bereikbaarheid BSO in ’t Park: 
Via 06-16040646 tijdens openingstijden BSO In ’t Park (ma t/m vrij 13.45 uur tot 18.15uur) 
Via social schools  
Via e-mail: info@inhetparkherpen.nl 
 
 
 
Informatie zoals o.a. ons pedagogisch plan en de inschrijf link van KOV net kunt u vinden op de 
website van basisschool ’t Schrijverke www.schrijverkeherpen.nl onder in ’t Park/ BSO. 
 
 
Team In ’t  Park 
 
Wendy   (pedagogisch medewerker Peuterwerk en BSO) 
Henriette  (pedagogisch medewerker BSO) 
Maud   (pedagogisch medewerker Peuterwerk en BSO) 
Joyce  (vrijwilligster Peuterwerk en BSO) 
Marloes  (pedagogisch medewerker Peuterwerk) 
Marjo  (Eigenaresse en pedagogisch medewerker BSO en Peuterwerk) 
 
Naast onze vaste teamleden hebben we ook stagiaires vanuit de ROC- opleiding pedagogisch werker 
en maken we, tijdens ziekte en of verlof, gebruik van een invalkracht vanuit Qrabbl. 
Voor meer informatie: https://www.qrabbl.nl/ 
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