
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Voor opvang tijdens roostervrije dagen gelden de volgende 

voorwaarden: 

 

 

1. Opvang tijdens roostervrije dagen is mogelijk voor alle leerlingen. Als je nog geen klant bent 

van  

'de eerste stap', nemen wij contact met je op ten behoeve van de benodigde gegevens. 

2. Geruime tijd vóór een roostervrije dag sturen wij een herinneringsmail om je te attenderen op 

de komende roostervrije dag(en). Zorg dus voor een juist mailadres.  

3. Indien de opvang tijdig is aan gevraagd (zie de datum in de herinneringsmail), is deze 

gegarandeerd. 

4. In geval van aanmeldingen later dan de in de herinneringsmail genoemde datum, dan wordt er 

gekeken naar de aanwezige kinderen en de personele inzet. Wij laten je in een dergelijk geval 

zo spoedig mogelijk weten of de opvang mogelijk is. 

5. Het formulier voor opvang tijden roostervrije dagen kunt u digitaal inleveren. Je krijgt een 

bevestiging van de aanvraag. 

6. Eenmaal aangevraagde opvang is niet herroepbaar. 

7. De opvang wordt maandelijks in rekening gebracht. Je vindt de afgenomen opvang ook terug 

op het jaaroverzicht en kunt deze opgeven bij uw aanvraag voor kinderopvangtoeslag. 

8. Indien van toepassing is er op een roostervrije dag geen tussenschoolse opvang. 

 

 

Hoeveel uur brengen wij in rekening voor deze opvang: 

U neemt bijvoorbeeld opvang af van 8.30 – 14.00 uur (schooltijden), dan brengen wij u 5,5 uur 

extra opvang in rekening. Heb je voor- en/of naschool opvang op een roostervrije dag, dan zijn de 

kosten voor de reguliere opvang al berekend volgens de overeenkomst die we me je afgesloten 

hebben. 

 

Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag, krijg je een gedeelte van de uurprijs (dit is de 

contractprijs) vergoed door de Belastingdienst. Netto betaalt u dus een lagere prijs, 

afhankelijk van uw inkomen. 

 

Voor berekeningen zie www.toeslagen.nl of zie ons rekenmodel op www.deeerstestap.nl/tarieven 

voor een berekening passend bij uw persoonlijke situatie.  

 
 
 
 
 

http://www.toeslagen.nl/
http://www.deeerstestap.nl/tarieven

