
 
 

kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
De kinderopvangpartners van IKC De Vaart, KC De Boomhut en SKL, zijn als kernpartners 
verbonden aan de ontwikkeling van het IKC.  
De kinderopvang zal georganiseerd worden, passend binnen de algemene visie van het IKC; 
Het aanbod en de begeleiding van kinderen van het IKC ter Aar sluiten aan bij actualiteiten, 
lokale ontwikkelingen in en rond Ter Aar, en zijn betekenisvol, themagericht en voorzien in 
brede ontwikkeling voor de kinderen. Het aanbod en de begeleiding van de kinderen biedt 
ruimte, rust en regelmaat en komt tegemoet aan de bewegingsbehoefte van de kinderen. 
We willen dat ouders en kinderen van het IKC ter Aar wat te kiezen hebben op grond van 
belangstelling, talent, voorkeur of beschikbaarheid. We doen dat o.a. door passend 
onderwijs voor elk kind (beschreven in de pedagogische visie), maar ook door diversiteit in 
dagarrangementen en keuze in een aantrekkelijk en onderscheidend aanbod in opvang, 
zowel t.a.v. het kinderdagverblijf als t.a.v. de buitenschools opvang.  
 
De kinderopvangorganisaties hebben in onderling overleg het aanbod van de BSO’s verder 
uitgewerkt onder het centrale thema: ‘eenheid in verscheidenheid’. Dit past binnen de 
algemene visie van IKC De Vaart.  
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Dagarrangementen worden door IKC partners gezamenlijk aangeboden.  We werken aan 
een concept waarbij alle kinderen kunnen deelnemen aan naschoolse activiteiten zoals 
clinics van sportverenigingen, creatieve, culturele, culinaire workshops, buurtsport of 
activiteiten van de bibliotheek.  
 

 
 
Kinderopvangpakketten: 
Kinderopvangorganisaties werken met pakketten, waarbij je een dag of dagdeel afneemt. Dit 
is een all-inclusive tarief waarmee je de ruimte hebt om binnen openingstijden je kind op te 
laten vangen. De pakketten zijn gebaseerd op een uurtarief. Dit uurtarief is nodig om 
kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen bij de Belastingdienst.  
Er ontstaat regelmatig verwarring bij ouders: “waarom betaal ik voor uren dat ik niet afneem? 
Ik haal mijn kind altijd om 17.00 uur op” We vergelijken dit vaak met een krant: als je de 
sportpagina niet leest, betaal je toch voor dat katern. Het volume van aantal uren in 
combinatie met een zo laag mogelijk tarief maakt dat kinderopvang voor iedereen betaalbaar 
wordt. Om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de kinderopvangtoeslag 
worden de tarieven in het IKC zo laag mogelijk gehouden. 
De belastingdienst heeft voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang een maximaal 
te vergoeden uurtarief vastgesteld. Op basis van dit maximaal te vergoeden uurtarief en 
aantal opvanguren kennen zij de kinderopvangtoeslag toe, op basis van het inkomen van 
ouders. 
 
In Ter Aar worden de volgende kinderopvangmogelijkheden geboden: 
 
Kinderdagverblijf 0 tot 2 jaar: 

 KDV De Boomhut KDV Klein Kroost 

Hele dagopvang 7.00-18.30 7.00-18.00 

Halve dagopvang - 7.00-12.30 en 12.30-18.00 

Extra/ incidentele opvang Op aanvraag Op aanvraag 
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Peuteropvang VE programma 2 tot 4 jaar: 

 KDV De Boomhut KDV De Haven en  
‘t Veldmuisje 

Hele dagopvang 7.00-18.30 7.00-18.00 

Korte ochtend  8.15-12.15  8.30-12.00 

Opvang onder schooltijd - 8.30-14.15 

Extra/ incidentele opvang Op aanvraag Op aanvraag 

 
 
Buitenschoolse opvang: 

 BSO De Boomhut BSO De Haven en  
De Kleuterhaven 

Jaarpakket (52 weken): 
Voorschoolse en/of  
Naschoolse opvang + vakantieopvang 
10+opvang-voorbereiding VO + 
vakantieopvang 

7.00-8.30 
14.00-18.30 
7.00-18.30 
14.00-17.00 
7.00-17.00  
 

7.00- 8.30 
14.00-18.00 
7.00-18.00 
- 

Schoolpakket (40 schoolweken): 
Voorschoolse en/of naschoolse opvang 

7.00-8.30 
14.00-18.30 
 

7.00-8.30 
14.00-18.00 
 

Vakantiepakket: hele dagopvang in 
vakantieweken 

7.00 – 18.30 7.00-18.00 

Extra/ incidentele opvang Op aanvraag Op aanvraag 

 
 

Buurtsport*  

Buurtsport activiteiten op inschrijving en 
volgens programma : ma, di, do, vr 

Ca 16:00 – 17:00 

*valt niet onder kinderopvang. 2 euro per keer. 
 
Op de websites www.kcdeboomhut.nl en www.kinderopvangliemeer.nl treft u informatie  
over onze tarieven. Ook verwijzen wij u graag naar de nieuwe website van het IKC: 
www.devaart-teraar.nl 
 
Wij kijken uit naar een mooie invulling van de kinderopvang binnen IKC De Vaart! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Miranda Hooghart, directeur KC De Boomhut 
Ingrid Luijkx, directeur SKL 
 
 
 
 
 

http://www.kcdeboomhut.nl/
http://www.kinderopvangliemeer.nl/
http://www.devaart-teraar.nl/

