
Op onze gezellige locaties bieden wij professionele opvang waar 
kinderen zich op hun gemak voelen en de ruimte krijgen om 
zich te ontwikkelen. Warm, positief en persoonlijk, daar staan 
wij voor. 

• Meer dan 40 jaar pedagogische ervaring.
• Leerprogramma voor taal, motoriek en  
 sociale ontwikkeling.
• Pedagogische ondersteuning.
• Opvang met oog voor de toekomst.
• Extra tijd en aandacht voor baby’s.
• BSO met focus op sport, natuur of koken.

0299 - 46 10 11
kinderopvangpurmerend.nl

Tarievenbrochure 2019
Kinderdagverblijf  •  Buitenschoolse opvang •  Peuteropvang  

Samenwerking met onderwijs
School en opvang spelen een belangrijke gezamenlijke 
rol in het leven van kinderen. Wij werken intensief samen 
met het onderwijs en kunnen kinderen daarmee een 
uitgebreide leer- en ontwikkelomgeving bieden. In een 
aantal kindcentra werken wij met het onderwijs zelfs als 
één team samen.



Kinderopvang  
Purmerend 
Samen spelen, de wereld 
ontdekken, bewegen en leren. 
Binnen onze locaties bieden we 
een veilige omgeving voor alle 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 
Wij geven extra aandacht aan de 
allerkleinsten en zorgen voor 
uitdagende activiteiten voor de 
oudere kinderen. Wij vangen uw 
kinderen graag op! 

Pedagogische ondersteuning
Wist u dat wij pedagogisch 
coaches in dienst hebben die 
zowel medewerkers als kinderen 
en ouders ondersteunen? Onze 
ervaring met kinderen in alle 
leeftijdsgroepen delen wij graag. 
Wij ondersteunen u met de 
opvoeding van de babytijd tot aan 
de middelbare school.
Elk jaar organiseren wij een 
workshop voor ouders om onze 
waardevolle kennis te delen. 
In 2018 was dat de workshop 
Opvoeden zonder strijd. De 
belangstelling was zo groot, 
dat we meerdere workshops 
aangeboden hebben. 

Opvang met oog voor de 
toekomst 
“Mijn lichtkrant is af meester!” 
Micro:bit, lichtkrant, 
programmeren, drones: bij 
SKOP maken kinderen van 
alle leeftijden al vroeg kennis 
met techniek en de digitale 
wereld. Spelenderwijs leren 
ze vaardigheden die zij in 
de toekomst goed kunnen 
gebruiken. Voor elke leeftijd 
is een passend programma 
samengesteld.  
Na het succes van het  
Jaar van de techniek  

in 2018, krijgt techniek in 2019 
een vaste plek in het programma.

Nieuwe inrichting
De komende drie jaar richten 
wij onze locaties geheel of 
gedeeltelijk opnieuw in. Elke 
locatie krijgt een gezellige en 
huiselijke sfeer. Alhoewel elke 
locatie een eigen karakter heeft, 
komt u overal dezelfde stijl tegen 
waarin u SKOP duidelijk herkent. 
De nieuwe inrichting levert een 
positieve bijdrage aan het gevoel 
dat wij mee willen geven:  

 
Koken, sporten en natuur
“Wie wil spaghetti eten?”  
Een aantal locaties heeft een 
kookcafé waar de kinderen leren 
koken. Spaghetti bijvoorbeeld, 
met wortels uit de moestuin. 
Meer locaties hebben een speciale 
focus. Zo is BSO Gorsebos 
speciaal gericht op natuur en 
we hebben ook een echte Sport 
BSO op de voetbalvelden van FC 
Purmerend.

Digitaal ouderportaal
Wij hebben een digitaal 
ouderportaal voor onze 
klanten. Via dit portaal 
kunt u eenvoudig via 

uw mobiele telefoon of computer 
foto’s bekijken en belevingen 
van uw kind op de groep volgen. 
U kunt uw kind ook aan- en 
afmelden voor (extra) opvang.

 







Wist u dit?  
Onze prijzen voor een 
hele dag opvang zijn 
inclusief luiers, fruit, 

drinken en warme 
maaltijden.

Kinderdagverblijf 
In onze sfeervolle 
kinderdagverblijven bieden 
we professionele en gezellige 
opvang voor kinderen van 0 tot 
4 jaar. Het hechte pedagogisch 
team zorgt voor een huiselijke 
sfeer waarin uw kind zich op zijn/
haar gemak voelt.
Uw kind krijgt bij ons de rust en 
de ruimte om zich te ontwikkelen 
in zijn/haar eigen tempo.

Coffee to go 
Moet u ’s ochtends ook 
rennen en vliegen om 
op tijd te komen? Op het 
kinderdagverblijf bieden 
wij u graag een kopje 
koffie aan om de dag goed te 
beginnen. Met Coffee to go kunt u 
onderweg genieten én komt u op 
tijd op uw werk. We zijn namelijk 
niet alleen blij met de kinderen 
die komen, maar ook met alle 
ouders/verzorgers! 
 

Halve dag opvang Contracturen Prijs per uur Uren per 
maand

Prijs per 
maand

Ochtend  7:00 - 13:00 uur €   8,36 26,00 €   217,36

Middag 13:00 - 18:30 uur €   8,32 23,83 €   198,29

Hele dag opvang Contracturen Prijs per uur Uren per 
maand

Prijs per 
maand

hele dag opvang  7:30 - 18:00 uur €   8,09 45,50 €   368,10

hele dag opvang + 
verlengde opvang 
ochtend 

7:00 - 18:00 uur €   8,09 47,67 €   385,62

hele dag opvang  
+ verlengde opvang 
avond

7:30 - 18:30 uur €   8,09 47,67 €   385,62

hele dag opvang + 
verlengde opvang 
ochtend + avond

7:00 - 18:30 uur €   8,09 49,83 €   403,15

Tarieven per maand:



  
Kinderen komen graag op onze 
BSO. Voor schooltijd kan uw kind 
bij ons rustig de dag beginnen. 

Na schooltijd kan uw kind bij 
ons een spelletje spelen, buiten 
ravotten of juist ontspannen een 
boekje lezen.

Eindtijd 
school

Eindtijd 18.00 
uren per maand

Eindtijd 18.00  
prijs per maand

Eindtijd 18.30 
uren per maand

Eindtijd 18.30 
prijs per maand

ma/di/do/vr € 6,99 per uur

15:30  24,33 €   170,09  26,50 €   185,24

15:15  25,17 €   175,92  27,33 €   191,06

15:10  25,44 €   177,85  27,61 €   192,99

15:00  26,00 €   181,74  28,17 €   196,89

14:55  26,27 €   183,60  28,43 €   198,75

14:50  26,57 €   185,70  28,73 €   200,85

14:45  26,83 €   187,57  29,00 €   202,71

14:30  27,67 €   193,39  29,83 €   208,54

14:00  29,33 €   205,04  31,50 €   220,19

wo € 6,99 per uur

13:00  32,67 €   228,34  34,83 €   243,49

12:30  34,33 €   239,99  36,50 €   255,14

12:15  35,17 €   245,82  37,33 €   260,96

12:00  36,00 €   251,64  38,17 €   266,79

11:30  37,67 €   263,29  39,83 €   278,44

Tarieven per maand:

Buitenschoolse Opvang

Eindtijd 
school

Eindtijd 18.00 
uren per maand

Eindtijd 18.00  
prijs per maand

Eindtijd 18.30 
uren per maand

Eindtijd 18.30 
prijs per maand

ma/di/do/vr € 6,99 per uur

15:30 19,33 €   135,14 21,50 €   150,29

15:15 20,17 €   140,97 22,33 €   156,11

15:10 20,44 €   142,91 22,61 €   158,05

15:00 21,00 €   146,79 23,17 €   161,94

14:55 21,27 €   148,65 23,43 €   163,80

14:50 21,57 €   150,75 23,73 €   165,90

14:45 21,83 €   152,62 24,00 €   167,76

14:30 22,67 €   158,44 24,83 €   173,59

14:00 24,33 €   170,09 26,50 €   185,24

 wo € 6,99 per uur

13:00 27,67 €   193,39 29,83 €   208,54

12:30 29,33 €   205,04 31,50 €   220,19

12:15 30,17 €   210,87 32,33 €   226,01

12:00 31,00 €   216,69 33,17 €   231,84

11:30 32,67 €   228,34 34,83 €   243,49

Opvang na schooltijd + tijdens vakantie of studiedagen voor 52 weken,  
geen continurooster op school

Opvang voor schooltijd + na schooltijd + tijdens vakantie  
of studiedagen voor 52 weken, geen continurooster op school



Wist u dit?  
Laat u uw 

kinderopvangtoeslag 
direct aan ons 
overmaken?  

Dan ontvangt u 
per kind 1 dag 

gratis opvang per 
kalenderjaar!





“Mam, mag ik in de vakantie ook naar de BSO?”
In de vakantie is het feest. Dan organiseren wij extra 

leuke activiteiten zoals workshops en een uitje naar een 
dierentuin of museum. Ook organiseren wij elk jaar een 

voetbaltoernooi voor alle kinderen van onze BSO’s. 

Tarieven per maand:

Eindtijd 
school

Eindtijd 18.00 
uren per maand

Eindtijd 18.00  
prijs per maand

Eindtijd 18.30 
uren per maand

Eindtijd 18.30 
prijs per maand

ma/di/do/vr € 8,49 per uur

15:30  8,33 €   70,75  10,00 €   84,90

15:15  9,17 €   77,83  10,83 €   91,98

15:10  9,44 €   80,18  11,11 €   94,33

15:00  10,00 €   84,90  11,67 €   99,05

14:55  10,27 €   87,16  11,93 €   101,31

14:50  10,57 €   89,71  12,23 €   103,86

14:45  10,83 €   91,98  12,50 €   106,13

14:30  11,67 €   99,05  13,33 €   113,20

14:00  13,33 €   113,20  15,00 €   127,35

wo € 8,49 per uur

13:00  16,67 €   141,50  18,33 €   155,65

12:30  18,33 €   155,65  20,00 €   169,80

12:15  19,17 €   162,73  20,83 €   176,88

12:00  20,00 €   169,80  21,67 €   183,95

11:30  21,67 €   183,95  23,33 €   198,10

Opvang na schooltijd voor 40 weken geen continurooster op school

BSO continurooster voor 52 weken

*VKO = opvang tijdens vakantie of studiedagen

Eindtijd  
school

Eindtijd 
17:00  
uren per 
maand

Eindtijd  
17:00  
prijs per 
maand

Eindtijd 
18:00  
uren per 
maand

Eindtijd 
18:00 
prijs per 
maand

Eindtijd 
18:30 
uren per 
maand

Eindtijd 
18:30  
prijs per 
maand

€ 6,99 per uur

BSO voor 
schooltijd + 
na schooltijd 
+ VKO* 

14:15 24,17 €   168,93 28,50 €   199,22 30,67 €   214,36

BSO voor 
schooltijd + 
na schooltijd 
+ VKO* 

14:00 25,00 €   174,75 29,33 €   205,04 31,50 €  220,19

BSO na 
schooltijd + 
VKO*

14:15 19,17 €   133,98 23,50 €   164,27  25,67 €   179,41

BSO na 
schooltijd + 
VKO*

14:00 20,00 €   139,80 24,33 €   170,09 26,50 €  185,24



Tarieven per maand:



School gesloten?  
BSO open!

Als de school gesloten 
is, bijvoorbeeld 

vanwege een studiedag 
of vakantie, is de BSO 
de hele dag open. Zo 

bent u ervan verzekerd 
dat u altijd opvang 
heeft. Tijdens deze 
dagen organiseren 

de pedagogisch 
medewerkers vaak extra 

activiteiten.
Prijzen in deze brochure kunnen door kleine afrondingsverschillen afwijken van 
uw contract en/of factuur. Druk- en zetfouten voorbehouden.

BSO continurooster voor 40 weken

Aantal dagen 
per jaar

Eindtijd 18.00 
uren per maand

Eindtijd 18.00 
prijs per maand

Eindtijd 18.30 
uren per maand

Eindtijd 18.30 
prijs per maand

€ 8,49 per uur

12 11,00 €   93,39 11,50 €   97,64

24 22,00 €   186,78 23,00 €   195,27

36 33,00 €   280,17 34,50 €   292,91

48 44,00 €   373,56 46,00 €   390,54

60 55,00 €   466,95 57,50 €   488,18

BSO tijdens vakantie vaste dag of studiedagen 

Tijden per 
dag

Uren per 
maand

Prijs per maand

 ma/di/wo/do/vr € 7,89 per uur

07:00 - 08:30 5,00 €   39,45

07:00 - 08:45 5,83 €   46,03

BSO voor schooltijd 40 weken

Eindtijd  
school

Eindtijd 
17:00  
uren per 
maand

Eindtijd  
17:00  
prijs per 
maand

Eindtijd 
18:00  
uren per 
maand

Eindtijd 
18:00 
prijs per 
maand

Eindtijd 
18:30 
uren per 
maand

Eindtijd 
18:30 
prijs per 
maand

€ 8,49 per uur

BSO voor 
schooltijd + 
na schooltijd

14:15 14,17 €   120,28 17,50 €   148,58 19,17 €   162,73

BSO voor 
schooltijd + 
na schooltijd

14:00 15,00 €   127,35 18,33 €  155,65 20,00 €  169,80

BSO na 
schooltijd 14:15 9,17 €   77,83 12,50 €   106,13  14,17 €   120,28

BSO na 
schooltijd 14:00 10,00 €   84,90 13,33 €   113,20 15,00 €  127,35

Buitenschoolse Opvang



Peuteropvang  
Komt uw kind samen met andere 
peuters de wereld ontdekken? 
Onze 13 peuteropvanglocaties 
bieden een gezellige en veilige 
omgeving voor kinderen van 2 tot 
4 jaar. Uw peuter leert stap voor 
stap de wereld verkennen door 
samen te spelen, eten, dansen 
en zingen. We besteden extra 
aandacht aan zelfredzaamheid 
en de voorbereiding op de 
basisschool. 

Voor- en vroegschoolse educatie
Vier van onze peuteropvang-
locaties werken met het VVE-
programma Uk & Puk. 

Het programma 
richt zich op taal-
ontwikkeling, 
motoriek en 
leervermogen van 
peuters. De knuffel 
Puk staat hierbij centraal. 
Voor een plaats op een VVE-
peuteropvang heeft uw kind een 
indicatie nodig van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG).

Dagdelen
Uw kind bezoekt de peuteropvang 
twee dagdelen per week. Dit zijn 
vaste combinaties van dagen.  
U kunt op verzoek meer dan twee 
dagdelen afnemen. 

Inschrijven
Inschrijven kan via onze website 
vanaf de eerste verjaardag van uw 
kind. Vanaf 2-jarige leeftijd is uw 
kind welkom op de peuteropvang. 
Diverse peuteropvanglocaties 
hebben een wachtlijst, meld uw 
kind daarom op tijd aan. 

Ouderbijdragentabel
Bijdragen per maand voor:

Peuteropvang met kinderopvangtoeslag  > Ouders werken en/of studeren allebei.

Aantal dagen Prijs per uur Uren gemiddeld 
per maand Prijs per maand

Een ochtend per week €   8,12 10,00  €   81,20

Twee ochtenden per week €   8,12 20,00  €    162,40

Een ochtend en een middag per week €   8,12 18,33  €   148,84

Let op: In deze tabel staan 

brutobedragen. Op basis 

van uw inkomen ontvangt u 

kinderopvangtoeslag die u 

via www.toeslagen.nl kunt 

aanvragen.

Kosten extra dagdeel zonder subsidie en/of voor ouders die buiten Purmerend wonen

Extra ochtend per week  €   81,20

Extra middag per week  €    67,64

* Een ochtend is 3 uur en een middag 2,5 uur.



Wist u dit?  
Elke week krijgen de 

peuters gymles van een 
gekwalificeerde leraar. 

Bewegen is leuk en goed voor 
de motorische ontwikkeling. 

Peuteropvang met subsidie van de gemeente Purmerend  > Ouders werken of studeren niet, of niet allebei.
    

Inkomen
Een ochtend  
per week*

Twee ochtenden 
per week*

Ochtend en 
middag per 
week*

Een ochtend 
per week*

Twee 
ochtenden 
per week*

Ochtend en 
middag per 
week*

Lager dan               €  24.167   €   -  €   -  €   -  €   -  €   -  €   -

€ 24.168  -  €   29.879  €    5,00  €    10,00  €    9,17  €    4,40  €    8,80  €    8,07

€  29.880  -  €   41.116  €   9,60  €    19,20  €    17,60  €    5,30  €    10,60  €    9,71

€   41.117  -  €   55.924  €    14,40  €    28,80  €    26,40  €    5,40  €    10,80  €    9,90

€   55.925  -  €   80.387  €    24,20  €    48,40  €    44,36  €    7,50  €    15,00  €    13,75

€ 80.388 -  €  111.393  €    40,40  €    80,80  €    74,05  €    11,10  €    22,20  €    20,35

€   111.394 -  €  en hoger  €    54,10  €    108,20  €    99,17  €    19,90  €    39,80  €    36,48

1e kind 2e kind



0299 - 46 10 11  kinderopvangpurmerend.nl

Kinderdagverblijven (KDV)
Bereboot
Leeghwaterpark 5
1445 RA Purmerend 

De Robbedoes 
Warder 126
1473 PH Warder 

Kwetternest
Gangeslaan 55
1448 BV Purmerend

Speelplaneet
J. Wagenaarstraat 6
1443 LS Purmerend

Vlindertuin
Loirestraat 9
1448 JJ Purmerend

Buitenschoolse  
Opvang (BSO)
Achthoek
Hoefsmidhof 2
1445 KD Purmerend 

Anansi
Zambezilaan 278
1448 PN Purmerend 

De Bloem(in bs Trifolium)
Pinksterbloem 67-69
1441 RJ Purmerend

Blokhut
Yellowstone 9
1448 XW Purmerend

Driesprong
Zichthof 10
1445 HC Purmerend

Gorsebos
Boterbloem 3 
1441 TT Purmerend

Hooiberg - Plankier
Loirestraat 9
1448 JJ Purmerend 

Klimroos
Karekietpark 26
1444 HV Purmerend

Spetters
Gangeslaan 55
1448 BV Purmerend

Sterrenplukkers
J. Wagenaarstraat 6
1443 LS Purmerend

Sport BSO Weidevenne  
(bij FC Purmerend)
Savannestraat 51
1448 WB Purmerend

De Robbedoes 
Warder 126
1473 PH Warder

De Robbedoes 
Beets 52
1475 JD Beets

Willem Eggert
Jan van Egmondstraat 14
1441 HM Purmerend

Zuidpool 
De Driegang 1
1447 HX Purmerend

Peuteropvang (PO)
Boemeltje 
(in de Willem Eggert school)
Jan van Egmondstraat 14
1441 HM Purmerend 

Boterbloempje (VVE-programma)
(in bs de Ranonkel)
Boterbloem 3
1441 TT Purmerend

‘t Druppeltje (in bs de Delta)
Delfland 2
1447 AV Purmerend

Eigenwijs
(in bs ’t Pierement)
Beethovenstraat 62-64
1447 RS Purmerend

Hiawatha (VVE-programma)
(in bs de Nieuwe Wereld)
Yellowstone 9
1448 XW Purmerend 

Klavertje (in bs Trifolium)
Pinksterbloem 67-69
1441 RJ Purmerend

Lieveheersbeestje
(in brede school de Weide)
Loirestraat 9
1448 JJ Purmerend

Pioniertjes (VVE-programma)
(in bs de Toermalijn)
Hoefsmidhof 2
1445 KD Purmerend

De Robbedoes 
Beets 52
1475 JD Beets

Speelmolen (VVE-programma)
(in de Wheermolenschool)
dr. Albert Schweitzerlaan 32A
1443 WT Purmerend

Waterlelie (in VS Waterland)
Reigersbek 2-4
1441 SZ Purmerend

Watoto  
(in brede school de Kraal)
Zambezilaan 278
1448 PN Purmerend

De Zeppelin
(in bs de Vlieger) 
Persijnlaan 47
1447 EN Purmerend

Plattegrond van onze locaties


