AANBOD Hoera kindercentra 2021, locaties Leudal
Dagopvang 0-4 jaar
Dagopvang is inclusief peuterprogramma voor kinderen van 2-4 jaar.
Locaties dagopvang Hoera Leudal:
• Hoera Grathem (vanaf 22-2-2021 starten we hier met dagopvang)
• Hoera Haelen, de Leerlingst
• Hoera Heythuysen, ’t Akkertje (naast basisschool de Neerakker)
• Hoera Heythuysen, de Neerakker
• Hoera Ittervoort, de Schakel
DAGOPVANG
Reguliere dagopvang 10,5u/dag
52 weken
48 weken
46 weken
Even of oneven week

Tijden
Vaste dag/vast dagdeel per week
5,5 uur/dagdeel - 10,5 uur/dag
7.30-18.00 (7.30-13.00 / 12.30-18.00)
7.30-18.00 (7.30-13.00 / 12.30-18.00)
7.30-18.00 (7.30-13.00 / 12.30-18.00)
7.30-18.00 (7.30-13.00 / 12.30-18.00)

Dagopvang 9u/dag
52 weken
48 weken
46 weken
Even of oneven week

Uurtarief 2021

€
€
€
€

8,46
8,67
8,77
9,03

Vaste dag per week - 9 uur/dag
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00

€
€
€
€

8,46
8,67
8,77
9,03

Extra dagdeel

5,5 uur per dagdeel, 10,5 uur per dag

€ 9,03

Flexibele dagopvang

6.30-18.30, minimaal 4 uur per keer

€ 9,03

Flexibele dagopvang
Hieronder valt alles wat afwijkt van reguliere dagopvang.
• Minimale afname is 4 uur per keer. Minimale contract is 17 uur per maand;
•

Minimaal 10 werkdagen voorafgaand reserveert u de dagen en tijdstippen waarop
u opvang nodig heeft in Hoera ouderportaal (met een minimum van 4 uur per
keer). Deze uren worden altijd geregistreerd en van het tegoed afgeschreven;

•

De breng- en haaltijden zijn de tijden waarop uw kind de groep binnenkomt en de
groep verlaat;

•

Wanneer u uw kind eerder brengt of later ophaalt dan vooraf aangevraagd, wordt
deze extra tijd in rekening gebracht;

•

Annuleren van de opvang kan tot 7 werkdagen voor de betreffende datum. De
uren worden dan niet van het tegoed afgeschreven of in rekening gebracht;

•

U koopt vooraf een x aantal uren per maand in, die flexibel per kalenderjaar (dus
t/m 31-12) kunnen worden ingezet. Daarna vervallen de uren;

•

Er worden geen uren gecrediteerd;

•

U heeft te allen tijde inzicht in uw tegoed via Hoera ouderportaal en kunt uw
contract gedurende het jaar op elk gewenst moment omhoog of omlaag bijstellen
met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand.
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•

Wanneer uw tegoed (bijna) op is heeft u twee mogelijkheden:
o u stuurt een e-mail naar Servicepunt Hoera voor het ophogen van uw
contracturen (pas als dit verwerkt is vraagt u weer opvang aan);
o u kiest voor ‘in rekening brengen op factuur’, de extra opvang komt dan
rechtstreeks op de volgende factuur.

Peuterprogramma
Wanneer u kiest voor het peuterprogramma, komt uw kind alleen tijdens het
peuterprogramma naar Hoera.
Locaties peuterprogramma Hoera Leudal:
• Hoera Haelen, de Leerlingst
• Hoera Heythuysen, ’t Akkertje en de Neerakker
• Hoera Ittervoort, de Schakel
• Hoera Baexem, Harlekijn
• Hoera Ell, Verrekijker
• Hoera Grathem, de Klink
• Hoera Kelpen-Oler, St. Liduina
Peuterprogramma
40 schoolweken

Tijden
8.30-12.30 uur

Uurtarief 2021
€ 8,46

De dagen waarop het peuterprogramma wordt aangeboden verschillen per locatie.
Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst, kunt u voor
het peuterprogramma gebruikmaken van de gemeentelijke regeling. Na het invullen van
de ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ en het inleveren van het gevraagde
bewijsstuk, betaalt u dan een gereduceerd tarief.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Op diverse locaties in Leudal bieden wij Buitenschoolse Opvang (BSO). BSO wordt 40
schoolweken per jaar aangeboden.
Locaties BSO Hoera Leudal:
• Hoera Haelen, de Leerlingst
• Hoera Heythuysen, de Neerakker
• Hoera Heythuysen, Chill Out
• Hoera Ittervoort, de Schakel
• Hoera Baexem, Harlekijn
• Hoera Ell, Verrekijker
• Hoera Grathem, de Klink
• Hoera Kelpen, St Liduina
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Uurtarief 2021

Hele dag BSO
Hele ochtend BSO

Tijden
Elke week dezelfde dag(del)en
7.30-8.30
14.00-18.00 uur (4u)
14.15-18.00 uur (3,75u)
14.30-18.00 uur (3,5u)
14.45-18.00 uur (3,25u)
15.15-18.15 uur (3 uur)
12.00-18.00 uur (6 uur)
12.15-18.00 uur (5,75 uur)
12.30-18.00 uur (5,5 uur)
7.30-18.00 (10,5 uur)
7.30-13.00 (5,5 uur)

Verlengde BSO
VSO
NSO

6.30-7.30 (1 uur)
18.00-18.30 (0,5u)

€ 7,27
€ 7,27

BSO
Reguliere BSO
VSO
NSO ma-di-wo-do-vr
Aansluitend op schooltijd
van uw kind

NSO wo-m/vr-m vrij
Aansluitend op schooltijd
van uw kind

€ 7,27
€ 7,27
€ 7,27

€ 8,01

Extra dagdeel BSO
Flexibele BSO
VSO v.a. 7.30 uur
VSO v.a. 6.30 uur
NSO
Vakantiepret-uren
(VPU)

€ 7,27
€ 7,27

Dag(del)en kunnen wisselen
1 uur
2 uur
Minimaal 3 uur na einde school
Opvang in schoolvakanties en op
studiedagen. Minimale afname VPU is
10,5 uur per keer.

€
€
€
€

8,01
8,01
8,01
7,27

Mogelijkheden in schoolvakanties:
7.30-13.00 uur
13.00-18.00 uur
Verlengde opvang mogelijk van 6.307.30 (1u) en van 18.00-18.30 (0,5u)
Mogelijkheden op studiedagen:
7.30- 8.30 uur
8.30- einde schooltijd
Einde schooltijd-18.00 uur
7.30-13.00 uur
13.00-18.00 uur
Verlengde opvang mogelijk van 6.307.30 (1u) en van 18.00-18.30 (0,5u)

De openingstijden van de locatie zijn afhankelijk van de schooltijden van uw kind en de
opvangbehoefte op de betreffende dag. Op dagen waarop de BSO minder bezocht wordt
en in schoolvakanties kunnen locaties samengevoegd worden om voor kinderen toch een
leuk en uitdagend programma te bieden.
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Flexibele BSO
Hieronder valt alles wat afwijkt van reguliere BSO.
• Minimale afname is 3 uur per maand. VSO is 1 of 2 uur, NSO is minimaal 3 uur
per keer;
•

Minimaal 10 werkdagen voorafgaand reserveert u de dagen en tijdstippen waarop
u opvang nodig heeft in Hoera ouderportaal. Deze uren worden altijd
geregistreerd en van het tegoed afgeschreven;

•

De breng- en haaltijden zijn de tijden waarop uw kind de groep binnenkomt en de
groep verlaat;

•

Wanneer u uw kind eerder brengt of later ophaalt dan vooraf aangevraagd, wordt
deze extra tijd in rekening gebracht;

•

Annuleren van de opvang kan tot 7 werkdagen voor de betreffende datum. De
uren worden dan niet van het tegoed afgeschreven of in rekening gebracht;

•

U koopt vooraf een x aantal uren per maand in, die flexibel per kalenderjaar (dus
t/m 31-12) kunnen worden ingezet. Daarna vervallen de uren.

•

Er worden geen uren gecrediteerd;

•

U heeft te allen tijde inzicht in uw tegoed via Hoera ouderportaal en kunt uw
contract gedurende het jaar op elk gewenst moment omhoog of omlaag bijstellen
met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand.

•

Wanneer uw tegoed (bijna) op is heeft u twee mogelijkheden:
o u stuurt een e-mail naar Servicepunt Hoera voor het ophogen van uw
contracturen (pas als dit verwerkt is vraagt u weer opvang aan);
o u kiest voor ‘in rekening brengen op factuur’, de extra opvang komt dan
rechtstreeks op de volgende factuur.

Vakantiepret-uren (VPU) - Opvang in schoolvakanties en op studiedagen
• Voor opvang in schoolvakanties en op studiedagen heeft u VPU nodig.
•

U koopt een x aantal VPU per maand in

•

Deze uren kunt u inzetten in schoolvakanties en op studiedagen in het betreffende
kalenderjaar. Per 1-1 van het volgende kalenderjaar of bij einde contract
vervallen de uren. Er worden geen uren gecrediteerd.

•

Opvang in schoolvakanties en op studiedagen vraagt u aan via Hoera ouderportaal

•

Zie voor meer informatie ‘Vakantiepret-uren – BSO Hoera’.
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Gastouderopvang
Om ouders maximaal tegemoet te kunnen komen in hun vraag naar passende
kinderopvang, bieden wij ook gastouderopvang. Dit is een mooie aanvulling op het
kinderopvangaanbod van Hoera kindercentra. Wij richten ons hierbij vooral op de
kwaliteit en hechten veel waarde aan een goede samenwerking tussen de gastouders en
onze kindercentra. Bovendien vinden wij het belangrijk dat kinderen tussen de 2 en 4
jaar, als voorbereiding op de basisschool, deelnemen aan het peuterprogramma op een
van onze locaties.
Kosten gastouderopvang
• Gastouders bepalen zelf hun uurtarief
• Maandelijks betaalt u bureaukosten aan Hoera gastouderopvang

Bureaukosten per maand 2021
1 kind
2 of meer kinderen

Regulier
€ 45,00
€ 65,00

Uw kind komt ook naar één
van onze kindcentra
€ 37,50
€ 52,50

Overige zaken
• Kinderopvangtoeslag: vaak bestaat er een recht op tegemoetkoming in de
kosten voor kinderopvang, waardoor u netto een stuk minder betaalt dan de het
bedrag op de factuur, dit noemen we kinderopvangtoeslag. Op toeslagen.nl kunt u
nakijken of u hiervoor in aanmerking komt. Op onze website vindt u een rekentool
waarmee u uw maandelijkse netto kosten kunt berekenen:
https://www.hoerakindercentra.nl/rekentool. Wijzigen van kinderopvangtoeslag
kan heel gemakkelijk via de kinderopvangtoeslag-app van de belastingdienst.
•

Dagopvang 46-48 weken per jaar: wanneer u kiest voor deze vorm van
opvang adviseren wij u altijd eerst via de rekenmodule op onze website te
berekenen of deze vorm van opvang voor u netto ook voordeliger is. Bij deze
vorm van opvang geeft u vooraf via Hoera ouderportaal de afwezigheid van uw
kind door. Wanneer op het einde van het kalenderjaar blijkt dat u meer opvang
heeft genoten, dan ontvangt u van deze dagen een extra factuur.

•

Feestdagcompensatie en extra dagdelen: wanneer u reguliere opvang
afneemt op een dag waarop onze locaties gesloten zijn (bv. 2e Pinksterdag),
worden deze uren omgezet in een tegoed. Dit tegoed kunt u tot 6 maanden na
datum feestdag op een ander moment inzetten. Bij het goedkeuren van uw
aanvraag zijn wij gebonden aan wettelijke regels, onder andere over de maximaal
toegestane groepsgrootte. Door het steeds voller worden van de groepen wordt
het toekennen van extra dagdelen steeds moeilijker. Wij vragen hiervoor uw
begrip.
o Wanneer u BSO en/of peuterprogramma 40 weken afneemt geldt dit
uiteraard niet voor feestdagen die in schoolvakanties vallen.
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