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Uitgeest, 26 november 2018 
 
 
Betreft: prijsverhoging BSO Tabijn Uitgeest 
 
 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
 
Hierbij willen we jullie informeren over de door ons voorgenomen tariefverhoging voor de 
BSO. 
De oudercommissie van de BSO heeft een positief advies gegeven over deze verhoging. 

 

Wij zullen de tarieven van de BSO per 01-01-2019 verhogen met 3%. 
Deze tariefverhoging is onder andere gebaseerd op de ontwikkelingen uit 2018. 
 
In 2018 is er een nieuwe CAO-primair onderwijs vastgesteld. De salarissen zijn hierop 
aangepast. Per september 2018 is het salaris structureel 2,5% omhoog gegaan en in 
oktober is er eenmalig €750,-  uitgekeerd op fulltime basis.  
Ook in de kinderopvang gaan de salarissen omhoog, want de salarissen in de CAO-
kinderopvang zijn per 1 juli 2018 structureel 2,25 % omhoog gegaan en stijgen per januari 
2019 nogmaals met 3%. Dit betekent dat er in de gehele branche een prijsstijging te zien is.  
  
Daarnaast zal het lage Btw-tarief ingaande 1 januari 2019 van € 6% naar 9% gaan. Dit heeft 
effect op de aankopen voor de BSO. 
  
Op basis van bovenstaande informatie zullen wij de tarieven dus met 3% verhogen.  
 
Dit zal gaan betekenen per 1 januari 2019: 
 

Soort opvang uurprijs Uur/maand 

BSO exclusief vakanties en studiedagen regulier €  7,88 11,4 

BSO inclusief vakanties en studiedagen regulier €  7,53 19,8 

BSO vrijdag onderbouw exclusief vak. en studied. regulier. €  7,88 18,5 

BSO vrijdag onderbouw inclusief vak. en studied. regulier €  7,53 28,3 

BSO exclusief vakanties en studiedagen sport €  8,23 11,4 

BSO inclusief vakanties en studiedagen sport €  7,89 19,8 

 

Losse vakantie of studiedag € 83,00 

Losse schooldag (gelijk met 2018) € 30,00 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Nel de Vries 


