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In deze nieuwsbrief willen we u over de laatste ontwikkelingen bij VillaDriel informeren.

Tarieven 2022
De tarieven voor volgend jaar zijn besproken met de oudercommissie en daarna definitief
vastgesteld. Voor de verhoging per 1-1-2022 volgen we de loonontwikkelingen in de branche
en de inflatie. Hierbij streven we ernaar om de tarieven onder het landelijk maximum
uurtarief voor de kinderopvangtoeslag te houden, voor 2022 is dat voor de BSO is dat 7,31
euro/uur en voor de KDV is dat 8,50 euro/uur.
Opvangsoort
BSO
BSO
BSO
Algemeen
Peuters

Peuters

KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
Administratie
kosten

Omschrijving
Voor- en naschoolse opvang gedurende 52 weken
per jaar
Voor- en naschoolse opvang tijdens
alleen schoolweken en opvang om de week
Flexibel
Transport binnen Kerkdriel
Transport buiten Kerkdriel
Peuterarrangement
Peuterarrangement in combinatie met KDV,
hiervoor wordt met een toeslag gewerkt, bij 1
dagdeel/week bedraagt de toeslag 15 euro. Bij een
40 weken contract of flexibel wordt geen toeslag
gerekend
Dagopvang 52 weken
Dagopvang 48 weken (4 weken vakanties)
Vast gedurende 40 (school)weken
Flexibel
KDV met extra zorg/begeleiding
Bij inschrijving of mutatie/ aanpassingen in een
plaatsingsovereenkomst
Aan/af melden meer dan 1 maand van te voren.

OPLETTEN
Roosterwijziging

Aan/afmelden minder dan 1 maand van te voren
Afmelden geplande opvang minder dan 2 weken
van te voren

Speciale
activiteiten op
BSO talent
Factory

Koken, proeven, creatief knutselen

Huidig
Tarief
Euro/uur

Tarief per 1
jan 2022

7,20

7,30

7,80

7,90

7,85
2,10
10,00
8,35
15 euro per
maand /
dagdeel

8,00
2,15
10,25
8,50
15,25 euro
per maand /
dagdeel

7,30
7,50
8,25
8,35
10,50
10 euro

7,50
7,80
8,40
8,55
10,75
10 euro

Normaal
tarief

Flex tarief

3 euro

Flex tarief

Volledig
3,50 euro
extra per
dag

Volledig
40 weken
tarief locatie
Talent
Factory

De aanbieding van warme maaltijd vervalt. Indien de kinderen willen avond eten op de opvang dan
blijft dat mogelijk maar moeten ouders een maaltijd meegeven. Deze wordt dan zonder extra kosten
opgewarmd.
De toeslag voor de workshops van de BSO (kooklessen) komt te vervallen. Voor deze activiteiten zal
het schoolweken tarief gaan gelden.
Voor het aanvragen van een extra opvangdag was de regel dat hier 3 euro aan administratiekosten
bij in rekening gebracht zou worden. Vanwege de administratieve last is dit in de praktijk beperkt
toegepast. We gaan de regel nu veranderen dat voor een extra opvangdag het flexibele BSO of KDV
tarief zal worden gehanteerd.

Regels m.b.t Vakanties

( minimaal 1 maand van tevoren)

Voor de BSO kinderen met een 52 weken contract mogen ouders in de schoolvakanties zelf
opgeven welke dagen ze opvang willen hebben. Standaard opvangtijden zijn van 7 tot 18
uur. Op maandag, woensdag en vrijdag is een ½ dag ook mogelijk van 5 of 6 uren in de
ochtend of middag. Op dinsdag en donderdag zijn alleen hele dag opvang mogelijk omdat we
die dagen de mogelijkheid willen hebben om een uitje te plannen.
Voor de KDV kinderen met een 48 weken contract dienen de ouders per jaar 4
vakantieweken door te geven waarop de kinderen niet komen. Het gaat hierbij om volledige
kalenderweken en u dient dit minimaal 1 maand op voorhand door te geven. U heeft dit
weekend nog de tijd om de kerstvakantie nog mee te laten tellen als officiële vakantieweek.

Oudercommissie
In de oudercommissie zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De voorzittershamer wordt
overgenomen door Kyra Broekmeulen ( Hoorzik en Talent Factory – BSO). Daarnaast hebben
we Dorianne de Groot (Hoorzik – KDV- PA/ BSO) en Hanna du Pre (Talent Factory – KDV)
bereid gevonden om zitting te nemen in de oudercommissie. We wensen ze veel succes
hierbij. Afgelopen jaren was Denise Coset de voorzitter maar nu neemt ze samen met
Janneke van Tuijl - Peffer en Marianne van Lieshout afscheid van de commissie. We willen
ze bedanken voor hun inzet. Verder zijn Jinjilli van de Berg (Hoorzik – KDV/PA ), Angelique
Verhoeven (Talent Factory -KDV/PA) en Eveline Hermans ( Hoorzik en Talent Factory – BSO).
Heeft u interesse om deel te nemen in de oudercommissie dan kunt u zich hiervoor nog
aanmelden vanaf maart 2022 omdat dan een van onze OC leden gaat verhuizen.

Personeel
Op personeelsgebied nog de volgende mededelingen. Nelleke Wisse is op 14 oktober op
haar fiets aangereden door een auto met als gevolg diverse botbreuken in arm en knie. Ze is

momenteel aan het revalideren en kan dus voorlopig nog niet werken. We wensen haar heel
veel sterkte.
Verder is Gitte Kouwenberg begonnen als stagiaire, ze volgt de opleiding Pedagogiek bij
HAN. Ze zal met name te zien zijn op de woensdagen op VillaHof (KDV groep Hoorzik).
Hieronder stelt ze zich aan u voor.

Hallo ik ben Gitte Kouwenberg en ben 20 jaar oud. Ik kom uit
Kerkdriel. Ik studeer de opleiding pedagogiek op het Fontys
in Den Bosch. Ik zit nu in het tweede schooljaar. Ik ben elke
woensdag te vinden op het kinderdagverblijf in de hoorzik
om stage te lopen. Ik kijk er erg naar uit om nieuwe
ervaringen op te doen en plezier te maken met de kinderen
en collega’s.
Veel liefs

Gitte Kouwenberg
Simone van Sluis ( Talent Factory) heeft afgelopen week de opleiding PW 4 en
ontwikkelingsgericht werken VVE afgerond. Met de opleiding Sociaal Maatschappelijk
Dienst Verlening heeft ze voldoende bagage voor haar werkzaamheden.

Sinterklaas
Afgelopen vrijdag is het weer Sinterklaasfeest geweest. In 8 shiften hebben de kinderen bij
de Sint langs kunnen komen.

Openingstijd: Als uw kind opvang heeft vanaf 6:30 (NIET EERDER), vragen wij u met klem om
je kind (eren) niet eerder alleen buiten op stoep te laten wachten. Dit is onverantwoord.
Sluitingstijd:
Op 24 en 31 december sluiten beide locaties en alle groepen om 13 uur, ’s-Middags zijn we
gesloten. Tijdens vakanties zijn de BSO kinderen op de locatie Hoorzik.

Kindercentrum VillaDriel

Ingeborg en Jos
Harriëtte, Guanita, Mary, Joanne, Corrie, Maaike, Lobke,
Nelleke, Senna, Annette, Amber, Milou, Simone, Cleo
Bianca, Malou, Edith, Linda en Brigitte.
Danique, Mabel, Indy, Angelie en Gitte

