
prijstabel Tante Cato BSO & ZO 2021

all-in contract

contract inclusief vakantie/studiedagen en met ruilmogelijkheid 

(ruilen 6 dagen per jaar of n.o.t.k. in bijzondere omstandigheden)

aantal uren per 

jaar incl. 

vakanties en 

studiedagen

maakt 

gemiddeld 

aantal uren 

per maand prijs per jaar

prijs per 

maand

maakt 

gemiddeld 

uurtarief

lange schooldag (ma/di/do/vr) 290 24,17 € 2.271,05 € 189,25 € 7,83

korte schooldag (woensdag) 410 34,17 € 2.902,80 € 241,90 € 7,08

voltijd bso plek - 5 dgn per week 1570 130,83 € 11.407,15 € 950,60 € 7,27

4 lange schooldagen (ma+di+do+vr) 1160 96,67 € 9.084,20 € 757,02 € 7,83

3 lange schooldagen plus woensd. 1280 106,67 € 9.715,95 € 809,66 € 7,59

2 lange schooldagen plus woensd. 990 82,50 € 7.444,90 € 620,41 € 7,52

1 lange schooldag plus woensdag 700 58,33 € 5.173,85 € 431,15 € 7,39

voor kinderen van Kindercampus Zuidas - schooltijd dagelijks tot 14.15

ma/di/wo/do/vr 314 26,17 € 2.459,00 € 204,92 € 7,83

voltijd bso plek - 5 dgn per week 1570 130,83 € 11.407,15 € 950,60 € 7,27

schoolwekencontract

contract exclusief vakantie/studiedagen en geen ruilmogelijkheid 

aantal uren die 

per jaar worden 

afgenomen

maakt 

gemiddeld 

aantal uren 

per maand

uurprijs 

(regulier 

+25%) prijs per jaar

prijs per 

maand (12 

maanden)

lange schooldag (ma/di/do/vr) 140 11,67 € 9,79 € 1.370,46 € 114,21

korte schooldag (woensdag) 260 21,67 € 8,85 € 2.301,00 € 191,75

losse vakantie/studiedagen 

uren per dag uurprijs prijs per dag

8.00 - 18.30 10,5 € 7,83 € 82,23

losse uren € 7,83

voor all-in contracten bestaat de mogelijkheid 6 extra dagen per jaar 

af te nemen met 50% korting

uren per dag uurprijs prijs per dag

dagprijs 

met korting

ma/di/do/vr - middag 3,5 € 7,83 € 27,41 € 13,70

woensdagmiddag 6,5 € 7,83 € 50,90 € 25,45

vakantie/studiedag 10,5 € 7,83 € 82,23 € 41,11

voorschoolse opvang per keer

vanaf 7.30 uur, inclusief ontbijt € 10,00


