
THUISKOMEN
BIJ ONZE

BSO

RUIMTE
VOOR
HELDEN!

GOO!

Na een schooldag wil je dat je kind op
een veilige plek kan ontspannen,
sporten en spelen. Je wilt dat je kind
de ruimte krijgt om activiteiten te
doen die bij hem of haar passen. De
een gaat het liefst lekker voetballen,
de ander kruipt gezellig weg met een
goed boek. Maar je wilt ook dat je
kind uitgedaagd wordt en met
leeftijdsgenoten omgaat. Bij onze
buitenschoolse opvang (BSO) kijken
we goed naar jouw kind en zorgen we
ervoor dat hij of zij zich helemaal
thuis voelt bij ons. 
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OOG VOOR DE ONTWIKKELING VAN JE KIND BIJ GOO

Bij GOO geloven we dat een goede samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs de toekomst heeft.
Daarom realiseren we een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We geven je kind de ruimte
om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen. We moedigen hem of haar elke dag aan om een stapje verder te zetten,
grenzen te ontdekken en die te verleggen. De mooiste dingen ontstaan vanuit nieuwsgierigheid, lef en in verbinding
met anderen en de omgeving. Ons doel: bijdragen aan zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers. 

ALLES ONDER ÉÉN DAK
En de samenwerking is ook nog praktisch: opvanglocatie en onderwijs bevinden zich in veel van onze kindcentra
onder één dak. Je kind kan terecht op een fijne en vertrouwde plek, waar professionele medewerkers voor
kinderopvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang samenwerken. 

WAT IS BUITENSCHOOLSE OPVANG? 
Wanneer je kind naar de basisschool gaat, kun je gebruik maken van buitenschoolse opvang (BSO). Dit is opvang
voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Deze opvang sluit aan op de schooltijden van jouw kind. De minimale afname bij
onze BSO is een dagdeel per week.

• Opvang voor en na school 
Je kind kan bij ons voor en na schooltijd terecht.

• Opvang op vrije dagen
Tijdens vakanties of studiedagen bieden wij ook BSO aan. Je kind kan dan de hele dag bij ons terecht.



WELKE ABONNEMENTEN ZIJN ER VOOR BSO?

• NASCHOOLSE OPVANG: 52 WEKEN-ABONNEMENT 
Je maakt het hele jaar door gebruik van de opvang: naschools in de schoolweken en in de vakanties op je
vaste opvangdag. Je reserveert hiervoor vaste dagdelen. Tijdens schoolweken gaat je kind aansluitend aan
school naar de naschoolse opvang. In de vakanties kan je kind van 7.30 uur tot 18.30 uur terecht op vaste
opvangdagen. Bij een 52 weken-abonnement mag je gebruikmaken van de ruilservice en krijg je een
financiële compensatie als een feestdag op een vaste opvangdag valt. Je krijgt 52 weken opvang waarbij we
de kosten over 51 weken berekenen.

• NASCHOOLSE OPVANG: 48 WEKEN-ABONNEMENT 
Bij dit abonnement maak je 48 weken gebruik van naschoolse opvang en opvang in de vakantieperiode. Je
reserveert hiervoor vaste dagdelen. Daarbij bepaal je zelf wanneer je vier weken vakantie opneemt. Je meldt
je kind voor deze vakantieperiode af in het ouderportaal. 

• NASCHOOLSE OPVANG: SCHOOLWEKEN-ABONNEMENT
Heb je alleen opvang nodig in de schoolweken en niet in vakantieweken? Dan kies je voor naschoolse opvang
tijdens de 40 schoolweken. Je reserveert hiervoor vaste dagdelen en je kind kan na schooltijd bij ons terecht. 

• STUDIEDAGEN
Bij een 52 weken-abonnement is een studiedag gratis, mits de hele school vrij is en de dag op je vaste
opvangdag valt. Valt de studiedag niet op de vaste opvangdag of heb je een 40 of 48 weken-arrangement?
Dan kun je deze dag extra inkopen via het ouderportaal. Je bent dan gegarandeerd van opvang. De opvang
op een studiedag is van 8.30 tot 18.30 uur. 

• VOORSCHOOLSE OPVANG*
Heb je opvang nodig voordat de school begint? Dan kun je een abonnement afsluiten voor de voorschoolse
opvang (VSO), op een vaste dag, altijd in combinatie met een naschools en/of vakantie-abonnement. We
bieden VSO aan in schoolweken vanaf 7.30 uur tot aan de begintijd van de school (gedurende de 40
schoolweken). Je reserveert een vast dagdeel voor de opvang van jouw keuze, aansluitend bij de begintijd van
de school. 

• VSO VERLENGDE OPVANG VAN 7.00 UUR TOT 7.30 UUR*
Heb je vanaf 7.00 uur opvang nodig? Sommige locaties bieden op bepaalde dagen verlengde opvang aan.
Kinderen die tussen 7.00 en 7.30 uur gebracht worden, krijgen een ontbijt aangeboden.

*Informeer bij jouw kindcentrum of bij de afdeling kindplanning naar de mogelijkheden van voorschoolse opvang
en/of verlengde opvang op jouw voorkeurslocatie.



• 12 OF 8 VAKANTIEWEKEN BSO-ABONNEMENT 
Een extra arrangement om ook tijdens vakantieperiodes vaste dagdelen BSO af te nemen. Het 8 of 12
vakantieweken BSO-abonnement is alleen af te nemen in combinatie met een ander arrangement. Het is
mogelijk een hele vakantiedag op te nemen van 7.30 tot 18.30 uur of een halve vakantiedag van 7.30 - 13.00
uur of van 13.00 - 18.30 uur.

 • EXTRA OPVANG 
Soms heb je extra opvang nodig naast de vaste dagen die je afneemt. Bijvoorbeeld omdat je verplichtingen
hebt op het werk of omdat de school gesloten is. Het is fijn om dan tijdig te weten dat je kind terecht kan bij
de opvang. Je kunt bij GOO extra opvang inkopen via ons ouderportaal. Wil je een studiedag van school
inkopen? Dan geven we je garantie dat je kind op die dag wordt opgevangen. Overige dagen kun je
aanvragen en worden op de vaste groep van je kind beoordeeld. Je weet minimaal acht weken vooraf of je
kind terechtkan. De extra opvang wordt gefactureerd in de maand waarin de opvang plaatsvindt. 

TARIEVEN
In onderstaande tabel staan de tarieven die in 2023 gehanteerd worden.

€   7,7252 weken-abonnement NSO: einde schooltijd - 18.30 uur
12 vakantieweken

48 weken-abonnement NSO: einde schooltijd - 18.30 uur
8 vakantieweken

40 weken-abonnement NSO: einde schooltijd - 18.30 uur  

€   8,96

€   9,53

Verlengde opvang 7.00 uur - 7.30 uur  

€   9,53

Vakantiedagen Opvang in combinatie met een abonnement €   9,53

Extra opvang Inkoop extra opvang €   8,96

ZELF NAAR DE BSO OF NIET? 
Wij zorgen ervoor dat jouw kind veilig naar school wordt gebracht en aan het einde van de schooldag weer
opgehaald wordt. Oudere kinderen mogen na overleg en met toestemming van ouders zelfstandig naar
school of naar de BSO gaan. 

MEEGEBRACHTE BROODMAALTIJD ETEN? 
Gaat je kind aansluitend aan de naschoolse opvang sporten of naar een vereniging? Of zijn er andere
redenen waarom het fijn is dat je kind alvast eet tijdens de naschoolse opvang? Dan mag je kind een eigen
meegebrachte broodmaaltijd nuttigen (voordat ouders de kinderen komen halen). We houden hierbij
rekening met de ophaalmomenten tussen 17.00 en 18.30 uur. 

Tarieven BSO

Voorschoolse opvang 7.30 uur tot aanvang schooltijd
Opvang in combinatie met een abonnement  

€   9,53



‘Ik vind het
leuk om bij de
BSO te
knutselen of
samen
vadertje en
moedertje te
spelen. Maar
ik vind het
ook heel leuk
om samen
naar de
bossen of het
dierenparkje
te gaan’

WIL JE WETEN WAT DE KOSTEN ZIJN? 
Wil je weten wat de netto kosten zijn? Gebruik dan de rekentool op onze website. Daar kun je eenvoudig de
hoogte van je toeslag uitrekenen. De belastingdienst berekent je toeslag aan de hand van je belastbaar
inkomen. De uurtarieven die wij hanteren zijn bruto bedragen en worden altijd omgerekend naar een
maandelijks gelijk bedrag. 

HOE VRAAG JE KINDEROPVANGTOESLAG AAN? 
Geef de aanvraag of de tariefwijziging tijdig door aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen of de
Kinderopvangtoeslag app. Op die manier ontvang je de juiste toeslag. 

COMMUNICATIE MET OUDERS VIA HET OUDERPORTAAL 
Als ouder wil je graag weten hoe het met je kind gaat als je er niet bij bent. Wij vinden communicatie met
ouders belangrijk. Je krijgt een kijkje achter de schermen via ons ouderportaal. Hier zie je foto’s van je kind en
de activiteiten binnen de groep. Ook lees je hier de nieuwsbrieven en kun je door middel van berichten
communiceren met de groep. 

Weet je van tevoren dat je kind op een vaste opvangdag niet komt? Meld hem of haar dan tijdig af via het
ouderportaal. Op deze manier weten we hoeveel kinderen er komen en kunnen we hier rekening mee
houden voor onze medewerkers. Ook bieden we hiermee andere ouders de mogelijkheid van de ruilservice.
Als je je kind hebt afgemeld via het ouderportaal, wordt deze dag omgezet in een afwezigheidstegoed. Via
het ouderportaal kun je inzien hoe het staat met je afwezigheidstegoed. De actuele informatie is altijd via
jouw smartphone, tablet of computer beschikbaar.

‘De leidsters zijn echt superlief. Ze luisteren
goed naar me en vragen hoe mijn dag was’ 

- Lena (8 jaar), BSO Kindpark Boekel

- Meike (7 jaar), 
BSO De Raagten 
Beek en Donk

Afwezigheidstegoed

28 dagen voor betreffende
datum en 90 dagen erna

Krijg je Gebruiksduur

Als je je kind minimaal een dag voor de
afwezigheid afmeldt vóór 12.00 uur 's middags

52 weken-
abonnement

40 of 48 weken-
abonnement

Indien een feestdag op je vaste opvangdag valt
28 dagen voor betreffende
datum en 90 dagen erna



Op nationale feestdagen zijn we gesloten. 
Op 5 december, 24 december en 31 december sluiten onze opvanglocaties om 17.00 uur.
Op 5 april is er een GOO-studiemiddag voor alle medewerkers. Alle locaties voor dagopvang sluiten om
13.00 uur. Bso wordt op deze dag alleen aangeboden onder schooltijd. Valt deze middag op je vaste
opvangdag? Dan wordt deze middag financieel gecompenseerd op basis van het gemiddeld aantal uren
volgens de maandelijkse facturatie. 

SLUITINGSDAGEN

LOCATIES

Pasen 9 april 2023

Nieuwjaarsdag 1 januari 2023

Koningsdag

Hemelvaart

Pinksteren

Tweede kerstdag

Eerste kerstdag

18 mei 2023

25 december 2023

27 april 2023

29 mei 2023

26 december 2023

RUILSERVICE
Het is dankzij onze ruilservice mogelijk om een dag(deel) te ruilen. Via het ouderportaal kun je de ruildagen
aanvragen en het benodigde afwezigheidstegoed inzetten zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.
De exacte richtlijnen voor het gebruik van de ruilservice vind je op onze website. 

WAT IS DE OPZEGTERMIJN? 
Wil je het aantal dagdelen verminderen of wil je de opvang opzeggen? De opzegtermijn is een maand.



MEER INFORMATIE
Heb je naar aanleiding van deze
informatie nog vragen over onze
buitenschoolse opvang of wil je graag
een rondleiding op locatie? Kijk op
www.stichtinggoo.nl of stuur een
mail naar postbus@stichtinggoo.nl.

INFORMATIE OVER
EEN KINDCENTRUM 
De contactgegevens vind je op de
website van het kindcentrum, net als
actuele informatie, openingstijden
en sluitingsdagen. 

Stichting GOO
Valeriusstraat 33
5421 TR Gemert
088 – 008 8500

Kindplanning
088 – 008 8560
postbus@stichtinggoo.nl

Meer informatie, locaties en tarieven
www.stichtinggoo.nl


