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STRIPPENKAART - Buitenschoolse opvang BSO Hoera 
Opvang tijdens schoolvakanties, schoolvrije dagen en studiedagen.  
 

Wat fijn dat u interesse heeft in onze strippenkaart! Met een strippenkaart kunt u opvang 

afnemen in schoolvakanties, op schoolvrije dagen en op studiedagen. Bij Hoera betaalt u voor 

buitenschoolse opvang (BSO) tenslotte maar 40 schoolweken per jaar!  

 

BSO Hoera is in schoolvakanties, op schoolvrije dagen en studiedagen geopend van  

7.30-18.00 uur. Wanneer u het van te voren aangeeft kan uw kind van 6.30-18.30 uur bij 

ons terecht.  

 

Wanneer u opvang nodig heeft in schoolvakanties, op schoolvrije dagen en studiedagen heeft 

u altijd een strippenkaart nodig. Ook wanneer u al BSO afneemt. Het is ook mogelijk om 

alleen een strippenkaart af te nemen. Uw kind kan dan alleen naar BSO Hoera komen in 

schoolvakanties, op schoolvrije dagen en studiedagen. 

 

In schoolvakanties zorgen alle BSO Hoera locaties voor een uitdagend en afwisselend 

vakantieprogramma. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld. Indien gewenst kunt u uw 

opvang hier op afstemmen.  

 

Tijdens schoolvakanties kan het voorkomen dat wij op bepaalde dagen met meerdere locaties 

gebruikmaken van één centrale BSO-locatie. Dit om er voor te zorgen dat er voor alle 

leeftijdsgroepen voldoende speelkameraadjes zijn en we voor alle interesses een gevarieerd 

programma kunnen aanbieden met ruime mogelijkheden voor spel en activiteiten. U wordt 

hierover tijdig geïnformeerd." 

 

Strippen kunnen op elk gewenst moment (bij)gekocht worden via e-mail bij Servicepunt 

Hoera: info@hoerakindercentra.nl. Ook kan hier het saldo worden opgevraagd. 
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Afspraken rondom de strippenkaart 
 

 Tijdens schoolvakanties, op schoolvrije dagen en studiedagen kunnen er alleen 

dagdelen worden afgenomen. 1 strip = 1 dagdeel = 5,5 uur.  

o Ochtenddagdeel, 1 strip = 5,5 uur tussen 7.30-13.30 uur. 

o Middagdagdeel, 1 strip = 5,5 uur tussen 12.30-18.30 uur. 

o Hele dag, 2 strippen = 11 uur van 7.30-18.30 uur. 

 

 Ook is het mogelijk verlengde opvang af te nemen vanaf 6.30 uur (1 uur) en tot 

18.30 uur (0,5 uur).  Dit geeft u dan van te voren aan, zodat we onze planning hierop 

kunnen aanpassen. Deze verlengde opvang wordt achteraf tegen het reguliere tarief 

bij u in rekening gebracht. 

 

 Strippen kunnen niet in schoolweken worden ingezet.  

 

 Kinderen met alleen een strippenkaart kunnen alleen tijdens schoolvakanties, op 

schoolvrije dagen en studiedagen naar BSO Hoera komen en ontvangen geen extra 

gratis dagdelen. 

 

 Strippenkaarten zijn persoonlijk op naam en kunnen niet door meerdere kinderen uit 1 

gezin gebruikt worden. 

 

 Strippen worden per kalenderjaar gekocht.  

 

 Minimale afname is 6 strippen per kind. Er mogen tevens maximaal 6 strippen 

meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar.  
Van de strippen gekocht in 2016 kunnen er dus maximaal 6 t/m 31-12-2017 worden ingezet. 
Daarna vervallen deze strippen. Reeds betaalde strippen worden niet gecrediteerd. 

 

Strippenkaart in de praktijk 
 

 OPGEVEN 

Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de betreffende  

vakantie-/opvangweek geeft u via e-mail bij uw eigen BSO locatie door op welke 

dag(del)en uw kind naar de BSO komt. U bent dan verzekerd van opvang. Later 

opgeven kan ook, uw kind kan dan echter alleen komen als er nog plek is in de groep.  

 

 ANNULEREN/WIJZIGEN 

Gereserveerde dagdelen kunnen tot 10 werkdagen voor aanvang van de betreffende 

vakantie-/opvangweek kosteloos geannuleerd worden. Doe dit altijd via e-mail bij uw 

BSO Hoera locatie. Bij afmelding binnen 10 werkdagen voor aanvang van de betreffende 

week worden de gereserveerde dagdelen altijd in rekening gebracht. 
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Mogelijkheden inzetten strippen 
 

 Schoolvakanties: 

1 dagdeel  = 1 strip 

1 hele dag = 2 strippen  

 

 Schoolvrije dag (alle dagen die door de basisschool als ‘schoolvrije dag’ worden 

aangegeven, zoals o.a. dag na Hemelvaart, kermisdag, 6 december etc.) 
Een schoolvrije dag hoort tot de 12 weken schoolvakantie per jaar.  

1 dagdeel  = 1 strip 

1 hele dag = 2 strippen  

 

 Studiedag: (alle dagen die door de basisschool als ‘studiedag’ worden aangegeven) 

1 dagdeel  = 1 strip 

1 hele dag = 2 strippen  
Uitzondering: kinderen met een vaste NSO-plaats op die betreffende dag betalen voor de 
ochtend 1 strip en voor de middag 0,5 strip.  

 

 BSA / Sportarrangement: voor een sportarrangement betaalt u 0,5 strip per les op 

een dag dat u geen NSO afneemt.  

 

Kosten 
 

 1 strip = 5,5 uur. 

Uurtarief 2016: € 6,59 per uur 

1 dagdeel opvang = 1 strip = € 36,25 bruto  

1 hele dag opvang = 2 strippen = € 72,49 bruto  
(de netto kosten zijn afhankelijk van het percentage kinderopvangtoeslag dat u ontvangt) 

 

 De kosten van de strippen worden gelijkmatig verdeeld over de resterende maanden 

van het lopende kalenderjaar. Zorg dat u voor de 20e van de maand strippen 

(bij)koopt, dan kunnen die bij de volgende facturering nog worden meegenomen. 

 
Voorbeeld: Op 19 augustus koopt u 12 strippen. U betaalt in de maanden september t/m 

december: 12 * 5,5 uur = 66 uur : 4 maanden = 16,5 uur per maand (extra) voor de strippen. 
Koopt u deze strippen op 21 augustus, dan betaalt u in de maanden oktober t/m december: 12 
* 5,5 uur = 66 uur : 3 maanden = 22 uur per maand (extra) voor de strippen.  

 

 

Aanvullende afspraken  
 

 Gratis dagdelen kunnen niet in schoolvakanties, op studiedagen en schoolvrije dagen 

worden ingezet. 

 

 Alleen met een strippenkaart en voldoende strippen kan uw kind tijdens 

schoolvakanties, schoolvrije dagen en op studiedagen naar BSO Hoera komen. U bent 

zelf verantwoordelijk voor het (bij)kopen van strippen. Wanneer u geen of te weinig 

strippen heeft, wordt de opvang achteraf tegen het flexibele tarief in rekening 

gebracht. 

 

 Wanneer u uw contract bij Hoera beëindigd wordt er gekeken hoeveel strippen er tot 

einde contract daadwerkelijk zijn betaald. Deze strippen kunnen tot het einde van het 

lopende kalenderjaar worden ingezet. Wanneer blijkt dat er meer strippen zijn 

gebruikt dan er zijn betaald, zal dit achteraf in rekening gebracht worden.  


