PRODUCTEN 2021
Peuteropvang
Betreft kinderen van 2 tot 4 jaar
Betreft 2 of meerdere ochtenden per week, van 08.30 - 11.30 uur of van 08.30 - 12.30 uur
Betreft 40 weken per jaar
Voor of na de peuteropvang uur is een combinatie met KDV mogelijk (zie kinderdagopvang)
VVE aanbod (voor peuters met indicatie): gratis extra peuteropvang tot max 16 uur per week
Kinderdagopvang (KDV)
Betreft kinderen van 0 - 4 jaar
Dagdelen: 07.30 - 12.30 en 12.30 - 17.30 (afname minimaal 4 uur per keer)
Brengen of halen tussen 07.30 en 09.00 uur / tussen 12.30 en 13.00 uur / tussen 16.30 en 17.30 uur
Variaties:
KDV 40:

Kinderdagopvang gedurende 40 schoolweken per jaar, minimale afname is 4 uur
aaneengesloten per keer.

KDV 40 verlengd:

Kinderdagopvang voorafgaand of aansluitend aan reguliere openingstijden
07.00 - 07.30 of 17.30 - 19.00 (mogelijk per kwartier)

KDV flex:

Flexibele opvang 52 weken per jaar, minimale afname 4 uur per keer.
Niet afgenomen uren blijven 4 maanden geldig.

Voorschoolse opvang (VSO)
VSO 40:
Voorschoolse opvang tussen 7.00 en 08.30 uur gedurende 40 schoolweken.
Minimale afname 1 uur per
keer.
VSO flex:
Naschoolse opvang
(NSO)
NSO 40:

NSO flex:

Flexibele voorschoolse opvang 52 weken per jaar, minimale afname is 1 uur per keer.

Opvang na schooltijd (40 weken), minimale afname is 3 uur aaneengesloten,
vanaf 14.00 uur, verlenging is mogelijk tot 19.00 uur.
Flexibele naschoolse opvang 52 weken per jaar, minimaal 3 uur aaneengesloten.

Vakantieopvang
Opvang tijdens vakantieweken, minimale afname 4 uur per keer, vaste dagen per week.
In overleg is opvang vanaf 07.00 uur mogelijk en tot 19.00 uur.
Brengen tot 09.00 uur / brengen & halen tussen 12.30 en 13.00 uur / halen vanaf 16.30 uur.

Vakantieopvang:

Losse vakantieopvang:

keuze uit 1 of meerdere weken (maximaal 12), kan alleen in combinatie met
bovenstaande
opvang.
vakantieopvang zonder één van de andere contracten (allen mogelijk indien geen inzet
van extra personeel nodig is)

Kits Primair heeft tijdens de schoolvakanties 4 opvanglocaties beschikbaar voor vakantieopvang.
Calamiteitenopvang
We spreken van calamiteitenopvang als u door een onvoorziene gebeurtenis per direct voor een korte periode
opvang nodig heeft, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname, terwijl u geen ander opvangcontract bij ons heeft
afgenomen. Calamiteitenopvang is alleen mogelijk indien geen inzet van extra personeel nodig is.

