
 

                                                        

• Gegevens kind 

Achternaam  Voornamen  

Roepnaam  Geboortedatum  Geslacht M V 

• Contactgegevens 

 
Adres; 

 

Postcode en 
woonplaats; 

 Gemeente: 

Telefoon 
nummers; 

Thuis; 
Mobiel 1. Moeder: 
Mobiel 2. Vader; 

Mailadres;  
1. 2. 

Broertjes /  
zusjes;    

                Naam ;                                                                Geb. datum; Gaat ook naar deze BSO;  o Ja            o Nee  

1.                                                                

2.      

3.      

Aanmelding  
 
 
 

o Ik meld mijn kind aan voor de BSO 
o Ik meld mijn kind aan voor VSO 
o Gewenste startdatum:                   -               -  2020 

                 

Bijzonderheden: 
o dit betreft een nieuwe aanmelding 
o dit betreft een herziene aanmelding 

o VSO  
o BSO 

Aankruisen 
aub 

 
Ik wil structurele opvang op de volgende dagen 

o Ik wil opvang 1 x per  14 dagen (dagen omcirkelen) 
 

ma di wo do vr  

     

o VSO 
o BSO 

Aankruisen 
aub 

 
Ik wil flexibele opvang (later in te plannen) op de volgende dagen 
(dagen omcirkelen) 
 

ma di wo do vr  

     

 
o VSO 

 
o BSO   

 
 
 
 
Aankruisen 
aub 

 
Vul de juiste begin- en/ of eindtijd(en) rechts in.  
U kunt kiezen uit de volgende opties; 
Gewenste begintijd;   07.00 uur – 07.30 uur 
 
Gewenste eindtijd;     14.30 uur-  16.30 uur -18.30 uur 
 
Mijn voorkeur gaat uit naar 

o Vakanties vrij (40 weken pakket) 
o Structurele opvang (50 weken) 
o Extra opvang bij studiedagen van de school 
o Flexibele opvanguren (schrijf toelichting hiernaast) 

Ma. Di. Wo. Do. Vr. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

 
 

     

Opmerkingen;  

Gaat uw kind nu naar een andere vorm van voor- naschoolse opvang? 
Opmerkingen; 
 

Gaat u de huidige opvang opzeggen of combineren met deze opvang? 
Opmerkingen;  
 

Wat doet uw kind het liefst als vrijetijdsbesteding; 
o Sporten, zoals …  
o Buitenspelen, zoals …. 
o Zang/ dans/ theater, muziek  
o Knutselen/ tekenen/ puzzelen 
o Koken/ bakken 
o Dieren (verzorgen) 
o Tuinieren 
o Lezen 
o Computeren 

 

Wilt u een warme maaltijd bestellen voor uw kind zodat hij/ zij eet tijdens de opvang om zo door te kunnen naar bv. de training van sport of zwemles? 
o Ja, op de volgende dag(en);                                                                  o Misschien, informeer me  nader over de kosten 
o Nee 

Is er sprake van allergieën bij uw kind?  

Aanmeldformulier  
VSO (voorschoolse)  
& BSO (buitenschoolse  
opvang vanaf groep 1 
 

Bezoekadres;  
Pr. Margrietstraat 6 
8152 BM,  
Postadres;  
Postbus 6,  
8150 AA Lemelerveld.  

Telefoon: 0572-372010  
of 06-12704270 
directie.sprankel@catent.nl 
 

 

mailto:directie.sprankel@catent.nl


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
School vult in: 
 Plaatsing vanaf:                                                                                                                Ouders bericht gestuurd:     

• Plaatsingsprocedure 

Hoe gaat het na aanmelding? 
1. Sprankel! ontvangt  dit  aanmeldingsformulier voor uw kind (let op! Per post naar postbus sturen) ( z.o.z.) of via mail/ brengen 
2. Bij voldoende deelname en/of beschikbaarheid op uw voorkeursdag(en) ontvangt een voorstel tot plaatsing in VSO en/ of BSO 
3. Het contract loopt tot wederopzegging met een opzegtermijn van  1 maand of vervalt automatisch bij het verlaten van de basisschool. 
4. Bij een bijzondere of complexere  opvangvraag nodigen wij u uit voor een gesprek om beter te kunnen beoordelen of we hier aan kunnen 

voldoen. In goed overleg is er veel mogelijk maar we moeten ook ergens vanuit kunnen gaan. 
5. U ontvangt maandelijks aan het einde  van de maand een factuur met daarop een kostenoverzicht van de afgenomen diensten over de 

afgelopen maand. 
6. Het tarief van de VSO-BSO wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Wij volgen hierin het landelijke advies waardoor u de voor bepaalde maximale 

kinderopvangtoeslag kunt verkrijgen. Het vergoede tarief voor 2020  is vastgesteld op; € 7,02  per uur. We rekenen met blokken van 2 uur. De 
kosten variëren per  pakket. Met behulp van het LRK nummer kunt u in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag. Dit dient u zelf tijdig 
te regelen. U ontvangt van ons een totaalfactuur en middels automatische incasso zal uw bijdrage van uw rekening worden afgeschreven. Dit 
vindt altijd plaats nadat u uw belastingtoeslag heeft ontvangen. (belasting keert uit op de 20e). 

7. Aan het einde van het kalenderjaar ontvangt u een jaaropgaaf van de afgenomen diensten van het afgelopen kalenderjaar. 
8. Sprankel! zal alles in het werk zal stellen na plaatsing dat de kinderen een fijne opvang mogen genieten. 

                               SPRANKEL! BSO ; WAT ZULLEN WE VANDAAG BELEVEN!  

• Verklaring gezaghebbende ouders/ verzorgers 

De ondergetekenden verklaren hierbij dat ; 
 

1. Zij hun zoon of dochter aanmelden voor de VSO en/ of BSO van Sprankel! 
2. Zij daarmee zich verplichten tot maandelijkse betaling van de afgenomen diensten. 
3. Bij incidentele  absentie de factuur gelijk blijft. Bij structurele absentie (door bv. ziekte) zal op uw verzoek het contract (tijdelijk) ontbonden 

worden.  
4. Zij zich houden aan de afgesproken haal- brengtijden. Incidenteel kan dit een keer afwijken. Bij structurele afwijkingen moeten we het contract 

opnieuw vaststellen.  

• Ondertekening ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) 

 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend door: 
 

Naam ouder/ verzorger 1  
Naam ouder/  
 verzorger 2 

 

Datum  Datum  

Handtekening  Handtekening  

• Ruimte voor suggesties/ opmerkingen/ vragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

           

 
Tarieven  en belastingtoeslagtabel 2020 BSO  
Voor het kalenderjaar 2020 zijn de tarieven enigszins aangepast. Dat betekent voor u als ouders dat u mogelijk 
wijzingen door moet geven aan de belastingdienst om voor de juiste toeslagbedragen in aanmerking te komen.  
Het uurtarief voor BSO kan variëren. Dit hangt nauw samen met het pakket dat u afneemt. Hierboven treft u een 
overzicht van de bedragen per uur per pakket. We wijken met het all-in pakket iets af van de landelijk gestelde norm 
omdat we willen werken met ronde bedragen. Hieronder treft u tevens een uitleg van de opbouw van de uren in 
relatie tot het nieuwe uurtarief, het gemiddelde aantal uren per maand en tevens treft u het overzicht van de 
belastingtoeslagtabel 2020. Het LRK nummer voor VSO en BSO is 238409697. De jaaropgaaf van 2020 ontvangt u 
rond de jaarwisseling.  U ontvangt maandelijks de totale factuur en regelt zelf met de belastingdienst uw toeslag.  
U ontvangt de factuur in de laatste week van de maand, als u de toeslag al ontvangen heeft. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Het voorbeeld voor de kinderopvangtoeslag is indicatief in aanmerking nemende dat: 
• Het toetsingsinkomen voor iedereen verschilt. De tabel voor kinderopvangtoeslag vindt u terug op de volgende pagina. 

• Dit uw tweede opvolgende kind is voor kinderopvangtoeslag. Kind met meeste opvanguren wordt gezien als eerste kind, 

niet uw oudste kind. Bij gelijk aantal opvanguren geldt het kind met de hoogste opvangkosten als 1e kind.  

• Er een maximum aantal uur kinderopvangtoeslag toegekend wordt van 230 uur en niet meer dan uw contracturen van de 

minst werkende partner. 

• Verdere voorwaarden zijn te vinden op de site toeslagen.nl. Hierop kunt u ook een proefberekening maken. 

 

 

Prijspeil 2020 vergoede BSO norm overheid  € 7,02 per uur 
Overzicht kosten per uur per pakket 

 
All- in (50 weken per jaar);  structurele wekelijkse afname vaste uren 
 

€ 7,02 per uur x aantal uren per maand (maandfactuur) 

Schoolwekenpakket  (40 schoolweken); afname vaste uren in de 
schoolweken                         

€ 8,17 per uur x aantal uren, betaling gespreid over 12 mnd 
(maandfactuur) 

50 weken om de week; structurele afname vaste uren 1 x per 14 dagen € 7,52 per uur x aantal uren per maand (maandfactuur) 

Schoolwekenpakket (20 schoolweken); afname vaste uren 1 x per 14 dagen 
€ 8,67 per uur x aantal uren, betaling gespreid over 12 mnd 
(maandfactuur) 

Flexibel pakket (afname van aantal flexibele uren naast vast pakket)  
 

€ 7,52 per uur x aantal extra uren per maand bij 50 weken 
pakket(maandfactuur) 
€ 8,67 per uur x aantal extra uren per maand bij 50 weken 
pakket(maandfactuur) 

Flexibel pakket (afname van aantal flexibele uren zonder vast pakket) € 9,17 per uur x aantal uren per maand (maandfactuur) 

 

 

  Rekenvoorbeeld voor 2 middagen BSO in het schoolwekenpakket (40 weken). 
Pietertje gaat op di en do van 14.30 tot 16.30 uur naar de BSO. 
2 x 2 uur per week = 13,33 uur per maand  (= 159,96 uur per jaar) 
(rekenformule; 4 uur x € 8,17=  x 40 weken : 12 maanden =                                         € 108,93 
 
Stel gezamenlijk toetsingsinkomen is  €55.000,- 
 
Kinderopvangtoeslag conform 2020  - 93,6 %                                                               - € 101,96 
                                                                                                ---------------------- 
                               Eigen bijdrage per maand voor Pietertje                                             €     6,97 
                                                                                                                                                                                                                                               

Overzicht kosten  
VSO (voorschoolse)  
& BSO (buitenschoolse  
opvang Sprankel 
 

Bezoekadres;  
Pr. Margrietstraat 6 
8152 BM,  
Postadres;  
Postbus 6,  
8150 AA Lemelerveld.  

Telefoon: 0572-372010  
of 06-12704270 
directie.sprankel@catent.nl 
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Belangrijkste  info: 

• Het LRK  (landelijk register)  nummer is 238409697 

 Urenformule voor kindervangtoeslag BSO 

50 weken (all-in); 2 uur p.w. = 8,33 p.m./ 4 uur p.w.= 16,66 uur p.m./ 6 uur p.w.= 25 uur p.m./ 8 uur p.w.= 33,32uur p.m./ 12 uur p.w.= 50 

uur p.m. 

40 weken (schoolweken); 2 uur p.w.= 6,66 uur p.m./ 4 uur p.w. = 13,33 uur p.m. /6 uur p.w.=  20 uur/ 8 uur p.w.= 26,66 uur p.m./12 uur 

p.w.= 40 uur p.m. 

1 x per 14 dagen pakketten;  idem zoals boven  en dan op 50% ( bv. 2 uur p.w. wordt dan 1 uur= 3 uur per maand bij schoolwekenpakket) 

Flexibele pakketten op nacalculatie  

• Uurtarief 2020 afhankelijk van uw pakketkeuze. 

• We brengen 2 weken bij het all-in pakket niet in rekening, uitgaande van 2 weken gezinsvakantie per jaar. Uw kind mag wel 52 

weken komen. U kunt eventuele overige extra vakantiedagen in overleg op een andere dag inplannen, binnen 1 maand. 

• Op erkende feestdagen zijn wij gesloten. 

• Bij ziekte mag de niet afgenomen dag op een ander moment ingehaald worden, binnen 1 maand. 

• Bij studiedagen op de vaste afname dag mag uw kind gratis komen voor de overige benodigde schooluren. 
 

 
Kinderopvangtoeslag overzicht 2020 

 
 

 

Kinderopvangtoeslag berekenen 
Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u ongeveer per maand kunt krijgen? Maak dan een proefberekening voor uw 
kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst. 
 


