
Welkom

Creatief in denken en doen! Ontwikkelen met 
een lach

https://www.etbuut.nl/


Samen op weg naar een nieuw gebouw met een eigen IKC

Creatief in denken en doen 
blijft het motto ook van het IKC.

Creatief in denken en doen!

https://www.etbuut.nl/


Het proces
Gesprekken met de Klankbordgroep

◦ Hebben zich gericht op het zakelijke deel van de samenwerking

◦ Hebben uitgangspunten bepaald voor richting en inhoud van de nieuwe BSO
(inclusief Peutersoos)

◦ Hebben zich ingezet voor de belangen van ouders / verzorgers

◦ Hebben kritische vragen gesteld om de maximale flexibiliteit te bereiken in het
aanbod

Gesprekken met de Kerngroep

◦ Hebben zich gericht op het inhoudelijke aanbod van de nieuwe BSO (inclusief
Peutersoos)

◦ Hebben inhoudelijke uitgangspunten bepaald voor het aanbod voor de korte termijn
en de langere termijn



Het proces

Tussentijdse afstemming met Freekids

◦ Vragen van ouders en directie zijn tussentijds voorgelegd en besproken met Freekids

◦ Tussentijdse gesprekken waren nodig om de voortgang in het proces te behouden

MR heeft unaniem ingestemd met de opzet.

Alle gesprekken zijn gevoerd in aanwezigheid van directeur of adjunct en onder begeleiding
van Hans Ploeg (procesbegeleider)



Samenwerking Freekids & Et Buut



Wie is Freekids? 
• Freekids bestaat bijna 25 jaar; 

• Voornamelijk gevestigd in Zaanstad; 

• Familiebedrijf; 

• Verschillende vormen van opvang 0 tot 13 jaar; 

• Persoonlijk contact staat overal centraal; 

• De missie van Freekids is om professionele opvang te bieden, waarin te allen tijde oog is voor de 
behoeften van ieder kind, ouders en pedagogisch medewerkers;

• Freekids wil ouders de mogelijkheid bieden om op een flexibele manier het gezin en het werk te          
combineren door de juiste opvang te bieden.



Freekids en Et Buut 

•Doorgaande leerlijn oppakken tussen onderwijs en opvang;

•Beleid van Freekids laten aansluiten op het beleid van de school;  

•Om de stabiliteit op groepen te waarborgen werken wij met vaste teams; 

•Freekids neemt de pedagogisch medewerkers van Et Nabuut over;

•Inventaris neemt Freekids over; 

•Freekids gaat ook mee naar de nieuwbouwlocatie;

•Freekids voldoet volledig aan wet- en regelgeving. 



Specifiek flexibel aanbod voor 
Et Buut 

•Als service wil Freekids een flexibele schil aanbieden van 5 kinderen per dag, zonder dat 
daarvoor meerkosten worden toebedeeld aan de ouders/verzorgers. 

•Voorschoolse opvang mag ook alleen worden afgenomen, zonder combinatie met naschoolse 
opvang.



Vormen van buitenschoolse opvang 
bij Freekids

•Voorschoolse opvang:
• Specifiek voor Et Buut losgekoppeld van de naschoolse opvang
• Uurtarief voor de voorschoolse opvang is gelijk aan het tarief van uw pakketkeuze

•Pakket 1: 
• Naschoolse opvang inclusief vakanties (52 weken)
• Hierin vallen alle Nationale vakanties

•Pakket 2: 
• Naschoolse opvang tijdens reguliere schoolweken (41 weken)

•Vakantieopvang
• U kunt alleen vakantieopvang afnemen zonder een regulier pakket af te nemen
• Indien u een pakket heeft zonder vakantieopvang, maar vakantieopvang incidenteel nodig heeft,

kan dat tegen het uurtarief van uw pakket

Medewerkers van Freekids adviseren u graag persoonlijk om het pakket te kiezen die het beste past bij uw wensen



Vormen van buitenschoolse opvang 
bij Freekids

•Incidentele opvang
Medewerkers van Freekids kunnen u adviseren wat het beste past bij uw persoonlijke situatie

•Opvang studiedagen
Ochtend van 8:00 uur tot 14:15 uur voor het tarief van het pakket. Overige uren van de 
studiedag is verwerkt in uw pakket

•Dagen wisselen
Freekids kent vele mogelijkheden om de opvang passend te maken bij uw wensen

•Start samenwerking Freekids is per 1-8-2019

•Medewerkers van Freekids kunnen u persoonlijk adviseren welk pakket het beste past bij uw 
wensen. 



Pakketten en tarieven

Opvangsoort Uurtarief 2019

Voorschoolse opvang - Pakket 1 € 7,33

Voorschoolse opvang - Pakket 2 € 7,89

Naschoolse opvang - Pakket 1 € 7,33

Naschoolse opvang - Pakket 2 € 7,89

Vakantieopvang € 8,95

Incidentele opvang € 8,95

Peuterspelen € 8,70

Opvangsoort Maximumtarief belastingdienst 2019

Kinderopvang € 8,02

Buitenschoolse opvang  € 6,89



Proefberekeningen 
kinderopvangtoeslag 

Hieronder staan proefberekeningen van een huishouden met 2 dagen opvang en een gezamenlijk inkomen van EUR 45.000 per jaar.
Inkomen Pakket Eindtijd Aantal dagen 

per week

Aantal uur 

opvang per 

maand

Tarief Factuur per 

maand

Toeslag 

per maand

Netto-

kosten per 

maand

Gezamenlijk EUR 45.000 Pakket 1 18.30 2 48,3 7,33 353,98 280,00 73,98

Gezamenlijk EUR 45.000 Pakket 2 18.30 2 29,0 7,89 229,14 169,00 60,14

Hieronder staan proefberekeningen van een huishouden met 2 dagen opvang en een gezamenlijk inkomen van EUR 64.000 per jaar.
Inkomen Pakket Eindtijd Aantal dagen 

per week

Aantal uur 

opvang per 

maand

Tarief Factuur per 

maand

Toeslag 

per maand

Netto-

kosten per 

maand

Gezamenlijk EUR 64.000 Pakket 1 18.30 2 48,3 7,33 353,98 246,00 107,98

Gezamenlijk EUR 64.000 Pakket 2 18.30 2 29,0 7,89 229,14 148,00 81,14

Hieronder staan proefberekeningen van een huishouden met 2 dagen opvang en een gezamenlijk inkomen van EUR 80.000 per jaar.
Inkomen Pakket Eindtijd Aantal dagen 

per week

Aantal uur 

opvang per 

maand

Tarief Factuur per 

maand

Toeslag per 

maand

Netto-

kosten per 

maand

Gezamenlijk EUR 80.000 Pakket 1 18.30 2 48,3 7,33 353,98 208,00 145,98

Gezamenlijk EUR 80.000 Pakket 2 18.30 2 29,0 7,89 229,14 126,00 103,14



Vraag Antwoord Tarief 

Moet er een contract gesloten worden voor een heel schooljaar of kan dit 

ook per maand of met een andere termijn? 

Wij sluiten een contract af tot het 13e jaar. Dit contract is per maand opzegbaar. Er kan 

ook een contract worden afgesloten voor een bepaalde periode indien gewenst.

€7,33 of €7,89

Wat voor contract kunnen jullie ouders bieden die sporadisch en zonder 

regelmaat opvang nodig hebben? 

Een incidenteel contract. Dit contract bieden wij klanten aan als zij minder dan 10 keer 

per jaar opvang afnemen.

€ 8,95

Wat voor contract kunnen jullie bieden voor ouders die onregelmatig 

afnemen? 

Dat kan een incidenteel contract zijn bij afname minder dan 10 keer per jaar of wij 

kunnen met de klant een vaste dag per week vastzetten op contract welke dan geruild kan 

worden, indien nodig. 

€7,33 of  €7,89

Hoe gaat het in zijn werk als er een contract is voor bijv. elke maandag en 

dinsdag BSO en er eens per 2 weken ook donderdag of vrijdag afgenomen 

wordt. 

Wij zetten dan de maandag en dinsdag iedere week vast op contract en donderdag of 

vrijdag om de week vast op contract, zodat de klant iedere maand dezelfde factuur 

ontvangt.

€7,33 of €7,89

Hoe gaat het in zijn werk als er een contract voor 2 dagen BSO is en er is 

incidenteel een hele week BSO nodig? 

Dan kan die extra week worden aangevraagd tegen het uurtarief waarvoor het pakket is 

afgenomen.

€7,33 of €7,89

Hoe gaat het als je alleen VSO afneemt en je bijv. 5x per jaar NSO nodig 

hebt? 

De NSO kan apart worden aangevraagd tegen het uurtarief waarvoor ook de VSO wordt 

afgenomen. 

€7,33 of €7,89

Hoe gaat het als je een oproepcontract in bijv. de zorg hebt en 3 dagen 

beschikbaar bent, maar je van te voren niet weet of je werk hebt en dus 

opvang nodig hebt?

In overleg met de klant bekijken wij dan of de wensen beter passen binnen een 

incidenteel contract of dat pakketafname voor de klant aantrekkelijker is.

€7,33, €7,89 of 

€8,95

Welke flexibele mogelijkheden zijn 
er bij Freekids?



Vraag Antwoord Tarief

Hoe gaat het als je geen gebruik maakt van vakantie opvang, maar alleen de 

laatste week van de zomervakantie BSO nodig hebt?

Die week kan worden aangevraagd tegen het uurtarief waarvoor je een pakket hebt 

afgenomen. 

€7,33 of €7,89

Wat als je juist vooral vakantieopvang nodig hebt? Er kan een pakket worden afgesloten voor alleen vakantieopvang. Dat wordt berekend over 

11 weken.

€ 8,95

Is er gegarandeerd plek als je ruim van tevoren aangeeft extra opvang nodig 

te hebben? 

Wanneer ouders maximaal 8 dagen van te voren de opvang doorgeven, kunnen wij 

garanderen dat er plek is op de gewenste dag. 

€7,33 of €7,89

Kun je een contract hebben waarin je bijv. week 1-2-3, 3 dagen afneemt en 

week 4, 2 dagen? 

Ja, dat is mogelijk. Wij kunnen dat op die manier contracteren, waardoor ouders iedere 

maand dezelfde maandfactuur ontvangen. 

€7,33 of €7,89

Kun je dagen sparen? Als je dagen niet nodig hebt, zijn deze dan later 

inzetbaar?

Ruilen kan binnen drie weken voor- of na de oorspronkelijke ruildatum. n.v.t. 

Hoe wordt de voorschoolse opvang berekend? De voorschoolse opvang wordt berekend van 7.00 tot 8.30 uur. Er kan ook alleen 

voorschoolse opvang worden afgenomen zonder naschoolse opvang. 

€7,33 of €7,89

Kan ik een vakantiedag ruilen tegen een andere vakantiedag? Ja, dat is mogelijk binnen de termijn van drie weken voor- of na oorspronkelijke ruildatum. 

In een vakantie met meerdere vakantieweken achtereenvolgend is dus gemakkelijker te 

ruilen. 

€7,33 of €7,89

Studiedagen Een reguliere middag kan niet geruild worden tegen een hele studiedag. Het is wel mogelijk 

om een reguliere middag te ruilen naar de middag van de studiedag, maar dan zal de 

ochtend van de desbetreffende studiedag in rekening worden gebracht van 8:00 tot 14:15 

uur. 

€7,33 of €7,89 

Welke flexibele mogelijkheden zijn 
er bij Freekids?



• Tijdpad voor inschrijving: inschrijven kan vanaf nu via de onderstaande link
• Vragenformulier 

• Link naar de website voor inschrijving: https://www.freekids.nl/inschrijven

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via: 088-191 91 90 of info@freekids.nl

Tot slot 

https://www.freekids.nl/inschrijven
mailto:info@freekids.nl


Samen met Freekids invulling geven aan de visie.

Creatief in denken en doen 

blijft het motto, ook met Freekids.

https://www.etbuut.nl/


Individueel en UniekSamen en Verbonden 

Creatief en Fantasie Ontdekken en Nieuwsgierig

Trots en Zelfverzekerd

Speels en plezier

Veiligheid en Beschermend

Uitgangspunt

Uitvoering

Voorwaarden

https://www.etbuut.nl/


De nieuwe BSO staat voor samen plezier hebben.

Kinderen gaan met plezier naar de BSO omdat ze daar in een speelse omgeving 
uitgedaagd worden door creatieve en fantasierijke activiteiten waar ze trots en 
zelfverzekerd mee bezig zijn geweest. 
Wie liever de eigen nieuwsgierigheid volgt en op eigen initiatief speelt, wordt daarin 
gestimuleerd. Voor een plezierige omgeving is het van belang dat kinderen ervaren 
dat ze bij de BSO met elkaar en de leiding verbonden zijn. 
Het is een fysiek en emotioneel veilige omgeving. Er zijn vaste gezichten; 
medewerkers die kundig in hun vak zijn en de wet- en regelgeving goed kennen. 
Kinderen voelen zich welkom in een omgeving waarin zij zichzelf mogen zijn. 
Ouders gaan met een gerust hart aan het werk, wetende dat hun kind bij de BSO 
terecht kan en hier in goede handen is. 
Voor school is de BSO een prettige samenwerkingspartner waarmee frequent contact 
is en die inhoudelijk op één lijn zit.



Aanvullend

Praktische info samenvatting

◦ Inschrijven kan vanaf morgen

◦ Medewerkers Freekids kunnen samen met u beste pakket afstemmen

Communicatie

◦ Presentatie komt als pdf naar u toe

◦ We houden u verder op de hoogte via de nieuwsbrief



Vragen


