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RUIMTE
VOOR
HELDEN!

GOO!

Als ouder wil je dat je kind in veilige
handen is. Een vertrouwde plek met
vaste gezichten, waar je kind zich fijn
voelt en het naar de zin heeft. Je wilt
dat je kind wordt uitgedaagd om zich
te ontwikkelen. Dat kan alleen, als je
kind gezien wordt. Bij de dagopvang
van Stichting GOO zien we je kind en
helpen we hem of haar om zich verder
te ontwikkelen. 
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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 DAGOPVANG? 
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar bieden wij dagopvang. Je kind komt tussen 7.30 en 18.30 uur terecht in een
rustige, vertrouwde omgeving. Onze pedagogisch medewerkers kennen jouw kind en bieden activiteiten aan
die passen bij je kind en de ontwikkelingsfase waarin hij of zij zich bevindt. Is je kind 2 jaar of ouder? Dan
bieden we een aanbod dat vergelijkbaar is met dat van peuteropvang. Zo vormt dagopvang een goede
voorbereiding op de basisschool. Daarnaast is er alle ruimte om samen met leeftijdsgenootjes spelenderwijs
op ontdekkingstocht te gaan. 

HOE IS DE SAMENSTELLING VAN DE GROEP
Op de grotere locaties bieden we dagopvang aan in twee verschillende leeftijdsgroepen: kinderen van 0-2
jaar en kinderen van 2-4 jaar. Op de kleinere locaties verzorgen we opvang in een groep van 0-4 jaar,
eventueel in combinatie met peuteropvang. Daarnaast leggen we verbinding tussen de peuter- en kleuter-
groepen. 

MINIMALE AFNAME
Vanuit pedagogisch oogpunt is de minimale afname twee dagdelen per week. Sommige locaties bieden
alleen hele dagen aan. Andere locaties bieden de mogelijkheid te kiezen tussen een hele dag opvang of twee
halve dagen. Informeer naar de mogelijkheden op jouw voorkeurslocatie of op de afdeling kindplanning.



DAGOPVANG: 52 WEKEN-ABONNEMENT

DAGOPVANG: 48 WEKEN-ABONNEMENT

DAGOPVANG: SCHOOLWEKEN-ABONNEMENT

VERLENGDE OPVANG VAN 7.00 UUR TOT 7.30 UUR

EXTRA OPVANG

WELKE ABONNEMENTEN ZIJN ER VOOR DAGOPVANG?

De dagopvang
is een goede

voorbereiding op
de basisschool

 
Heb je extra opvang nodig naast de vaste dagen die je afneemt? Het is fijn als je dan extra dagen of
dagdelen kunt aanvragen en tijdig weet dat je kind terecht kan bij de opvang. Dat kan bij GOO via het
ouderportaal. De aanvraag wordt op de vaste groep van je kind beoordeeld en minimaal acht weken van
tevoren weet je of je kind terecht kan. Deze extra opvang wordt gefactureerd in de maand waarin de
opvang plaatsvindt. 

Je hebt als ouder het hele jaar (schoolweken en vakanties) gegarandeerde opvang op jouw vaste
dagdelen. Bij een 52-weken-abonnement mag je gebruik maken van de ruilservice en krijg je financiële
compensatie voor de feestdagen. Je hebt 52 weken opvang waarbij we de kosten over 51 weken
berekenen.

Bij dit abonnement maak je 48 weken gebruik van de dagopvang. Je reserveert hiervoor vaste dagdelen.
Daarbij bepaal je zelf wanneer je vier weken vakantie opneemt binnen een kalenderjaar en meld je je
kind in het ouderportaal af voor deze vakantieperiode. De voorwaarden van dit abonnement vind je op
onze website.

Heb je alleen opvang nodig in de schoolweken en niet in vakantieweken? Dan kies je voor opvang tijdens
de 40 schoolweken. 

Heb je vanaf 7.00 uur opvang nodig? Bij voldoende vraag bieden we verlengde opvang van 7.00 uur tot
7.30 uur aan. Kinderen die tussen 7.00 en 7.30 uur gebracht worden, krijgen een ontbijt aangeboden.  
 Wil je gebruik maken van dit abonnement? Per locatie is er een beperkt aantal plekken beschikbaar.
Informeer naar de mogelijkheden op jouw voorkeurslocatie.  



TARIEVEN

Deze tarieven hanteren wij in 2023:

Tarieven dagopvang

Wat?

Reguliere dagopvang

52 weken-abonnement

Wanneer? Uurtarief

Hele dag
Dagdeel (ochtend of middag)*

48 weken-abonnement

€   8,97
€   9,38

Hele dag
Dagdeel (ochtend of middag)*

€   9,44
€ 10,18

40 weken-abonnement Hele dag
Dagdeel (ochtend of middag)*

€ 10,29
€ 10,62

 Verlengde opvang Vanaf 7.00 uur tot 7.30 uur € 10,29

 Extra opvang Hele dag of dagdeel (ochtend of middag) €   9,44

In dit uurtarief zijn luiers, fruit, drinken,
een broodmaaltijd en tussendoortjes
inbegrepen. Heeft je kind aangepaste
voeding of maakt hij of zij gebruik van
andere luiers? Dan vragen wij je die mee
te geven.

*Een ochtenddagdeel is van 7.30 - 13.00 uur
  Een middagdagdeel is van 13.00 - 18.30 uur



‘We gaan voor een goede
samenwerking tussen
opvang en onderwijs’ 

- Amber van Boxmeer (pedagogisch
medewerker) en Marly van den
Boogaard (leerkracht), kindcentrum
De Kastanjelaar Milheeze

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 vind 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.

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. 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
dagopvang 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


