Prijslijst met ingang van 1 januari 2021
Popeye biedt een inclusief plus contact (52 weken met 2 plusdagen), een contract voor
alleen NSO ( 40 schoolweken per jaar) of alleen vakantie-opvang (VO).
Het inclusief plus contract heeft de laagste uurprijs en is voor de meeste ouders ook het
voordeligste contract vanwege de hoge toeslag. Netto varieert hierdoor de uurprijs van 0,46 euro
tot maximaal 5,02 euro afhankelijk van je inkomen. We helpen je graag bij de berekening!
De prijzen voor de scholen Octopus en Noorderbreedte staan op de tweede pagina.
Alle prijzen zijn inclusief lunches, tussendoortjes, workshops, uitstapjes enzovoort.
De naschoolse opvang is altijd inclusief extra vrije (mid)dagen, die voorafgaand aan het
nieuwe schooljaar door de school zijn vastgesteld. Dit is al in de prijs verwerkt.
Wij delen de kosten per jaar door 12 maanden. Als je alleen naschoolse opvang afneemt
tijdens de schoolweken, ontvang je dus ook in de maanden juli en augustus een factuur.

Scholen en
BSO tijden:

Prijzen per maand /uren per maand cursief:
inclusief plus
NSO zonder
contract
Vakantie-opvang

De Nieuwe Kring
15.00-18.30 uur
12.30-18.30 uur

€ 188,31
€ 239,94

25,31

Sint-Petrusschool
15.30-18.30 uur
12.15-18.30 uur
(woensdag)

€ 176,92
€ 246,12

23,78

Het Atelier / De Ark
15.00-18.30 uur
12.00-18.30 uur
(woensdag)

€ 189,72
€ 252,36

25,5

(woensdag en onderbouw vrijdag)

32,25

33,08

33,92

€ 127,07
€ 194,60

13,06

€ 112,19
€ 202,68

11,53

€ 128,92
€ 210,85

13,25

Uurprijs inclusief plus contract:

€ 7,44

Uurprijs NSO zonder vakantie-opvang (VO)

€ 9,73

Losse opvang per keer
Vakantieopvang / hele dag opvang:
Naschoolse opvang korte middag:
op basis van de schooltijd

tarief
€ 102,17

uren

Uurtarief :

€ 9,73

20,00

20,83

21,67

10,5

Alleen vakantieopvang contract
Dit contract bieden we als afbouwregeling voor kinderen die al langere tijd op Popeye
hebben gezeten. Je hebt dan recht op gemiddeld een vakantiedag per maand.
maandtarief
uren per maand
1 dag per VO week
€ 102,17
10,5

Octopus en Noorderbreedte
Prijzen per maand /uren per maand cursief:
inclusief plus
NSO
contract
zonder VO
NSO tijd:
14.00-18.30 uur

€ 208,32

€ 146,79

28,00

Uurprijs inclusief plus contract:

€ 7,44

Uurprijs NSO zonder VO

€ 9,32

Losse opvang (hoog tarief)
Vakantieopvang / heledag opvang:
Naschoolse opvang per middag:

tarief
€ 97,86
€ 41,94

15,75

uren
10,5
4,5

Alleen vakantieopvang contract
Als afbouwregeling voor kinderen die al langere tijd op Popeye hebben gezeten bieden
we een contract alleen voor vakanties.
Je hebt dan recht op gemiddeld een vakantiedag per maand.

1 dag / VO week

maandtarief
€ 97,86

uren per maand
10,5

Tussen de middag opvang (TMO) in Diemen Zuid
Deze kosten zijn inclusief een door Popeye verzorgde lunch voor de kinderen.
dagen per week
1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen

maandtarief
€ 18,13
€ 36,26
€ 54,39
€ 72,52

Tussen de middag opvang per dag
€ 5,75
(losse opvang is duurder dan volgens vast contract)
NB Het is helaas niet mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen
via de Belastingdienst voor de tussen de middag opvang.

