
  Buitenschoolse 
opvang bij Ska 
       Kinderopvang



Ons motto op de bso is: ‘Naschoolse tijd is vrije tijd!’  
Wij zorgen voor een gevarieerd vrijetijdsprogramma dat aansluit op 
de verschillende leeftijden en interesses. Ska biedt bso voor je kind 
na schooltijd, tijdens alle schoolvakanties en op schoolvrije dagen. 
Je kind wordt in de schoolweken van school opgehaald en naar de 
bso gebracht.

Ska biedt 3 bso-pakketten:
• opvang in school- en vakantieweken (totaalpakket)
• opvang in schoolweken (schoolwekenpakket) – geen studiedagen  
   en vakanties
• opvang in vakanties en schoolvrije dagen (vakantiepakket)

Totaalpakket
Bij een totaalpakket is er ook opvang in de schoolweken vanaf einde 
schooltijd tot 18.30 uur (voor uitleg over het aantal uren zie het 
schoolwekenpakket). Daarnaast ontvang je vrij besteedbare dagen 
voor de vakanties. Je betaalt hiervoor per maand 11 uur extra.  
Op jaarbasis bouw je dan een vrij besteedbaar vakantietegoed op van 
12 hele vakantiedagen. Je kunt hiermee naar eigen wens opvang in 
vakanties en op schoolvrije dagen (zoals een studiedag van school) 
afnemen. Dit vraag je aan via ‘Mijn Ska’. Zet je je aanvraag 3 weken 
voor het begin van de vakantie in Mijn Ska, dan garanderen wij 
opvang. Heb je niet het hele jaar het totaalpakket dan wordt het vrij 
besteedbare vakantietegoed naar rato berekend.

Je kunt de vrij besteedbare dagen ook gebruiken om tijdens  
schoolweken extra opvang mee af te nemen als de bezetting  
dit toelaat.

Let op:  we gaan er dus niet standaard van uit dat je kind op zijn of haar ‘vaste’ dag komt in  
de vakanties. Opvang in de vakanties kan ook in halve dagen worden afgenomen. 



Schoolwekenpakket
Bij het schoolwekenpakket is er opvang vanaf einde schooltijd tot 18.30 
uur. Per school zijn de eindtijden verschillend. Het aantal afgenomen 
uren opvang hangt daar van af. We rekenen met 40 schoolweken per 
jaar en je betaalt een gemiddeld aantal uren per maand.

Er is bij het schoolwekenpakket dus geen opvang in de schoolvakan-
ties of op de studiedagen. Wel kun je altijd via Mijn Ska extra opvang 
aanvragen op basis van een factuur die je dan achteraf ontvangt als 
de opvang is toegekend. Dat kan extra opvang in de schoolweken zijn, 
in de vakantie of op een schoolvrije dag. Aanvragen voor extra opvang 
worden toegekend als de bezetting het toelaat. Je betaalt dan een 
voordelig ‘extra opvang’-tarief.

Vakantiepakket  
Heb je alleen opvang in de vakanties nodig? Dan kun je een vakantie-
pakket afnemen. Bij het vakantiepakket betaal je maandelijks een ge-
lijkblijvend bedrag voor het opbouwen van een aantal vrij besteedba-
re dagen. Ook als je een vakantiepakket hebt, kun je het aantal dagen 
dat je afneemt, vrij besteden in de schoolvakanties en op schoolvrije 
dagen (niet in schoolweken)*. Let op: bij een vakantiepakket kun je je 
vrij besteedbare dagen niet gebruiken om tijdens schoolweken extra 
opvang af te nemen. 

Samenvoegen
Onze bso’s zijn gekoppeld aan scholen in de wijk. De school van je kind 
bepaalt op welke bso je kind wordt opgevangen. Soms worden bso’s 
op bepaalde dagen samengevoegd, bijvoorbeeld tijdens vakanties. Wij 
kiezen dan één centrale locatie. 



Meerdere dagen bso? Dan kun je combineren
Neem je één middag bso af? Dan heb je de keuze tussen  
schoolwekenpakket of totaalpakket.

Neem je meerdere middagen af? Dan kun je ook combinaties maken 
van de pakketten. 
Bij 3 middagen kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om 2x totaalpakket 
+ 1x schoolwekenpakket af te nemen. Je bouwt dan (op jaarbasis)  
24 vakantiedagen op. Stel je hebt zelf ook een aantal weken per jaar 
vrij en er is dan geen opvang nodig, dan kun je op deze manier iets 
‘besparen’ op het inkopen van vakantiedagen. Het is dus belangrijk 
goed in te schatten hoeveel vakantieopvang je op jaarbasis nodig 
denkt te hebben. Dan stemmen wij daar de pakketcombinatie (en  
dus het vrij besteedbaar vakantietegoed) op af. Het pakket (of de 
combinatie) kan altijd tussentijds aangepast worden*, mocht je  
teveel of te weinig vakantietegoed blijken te hebben.  

Ruilen  
Heb je een totaal- of schoolwekenpakket? Dan is het ook mogelijk om 
een opvangdag te ruilen*. Dit kan binnen een periode van 2 weken 
voor en 6 weken na de dag waarmee geruild wordt. Voorwaarde is 
dat je je kind uiterlijk vóór 8.00 uur op de dag voorafgaand aan de 
opvangdag afmeldt. De nieuwe opvangdag vraag je minimaal 2 dagen 
van tevoren aan. Voorbeeld: een aanvraag voor de donderdag vraag 
je dinsdag voor 24.00 uur aan. Ruilen is mogelijk als de bezetting het 
toelaat*. Je regelt het in Mijn Ska. 

Extra opvang  
Heb je een keer extra opvang nodig? Wij helpen graag!

Deze informatie is gebaseerd op: 
* Aanvullingen Ska op de Algemene Voorwaarden Kinderopvang
* Informatieboekje bso 
Deze vind u op onze website.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met 
onze klantadviseurs via: klanten@ska.nl of 033 - 470 13 03


