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Informatie en inschrijfformulier 
          

BSO de Berkel, de IJssel en de Zwaan 
Buitenschoolse opvang voor kinderen van Vrijeschool de Berkel, de IJssel en de Zwaan 

                                            

De huiskamersfeer van thee met een koekje 
 

  Je verhaal  kwijt kunnen aan vertrouwde mensen. 

En.....heerlijk spelen, binnen – en buiten om de schooldag te verwerken. 

Dat is de sfeer die wij voor u en uw kind willen neerzetten. 
       
Beste ouders, 

 
Hierbij treft u een informatie pakket van BSO De Berkel voor 
buitenschoolse opvang voor Vrijeschool de Berkel, Vrijeschool de IJssel en 
Vrijeschool de Zwaan. 
Het bevat een inschrijfformulier, de plaatsingsvoorwaarden, de huisregels 
en tarieven en een toestemmingsformulier voor automatische incasso.  
De BSO op Vrijescholen de Berkel, de IJssel en de Zwaan biedt opvang 
voor kinderen van 4 t/m 12/13 jaar oud. 
Wanneer u na het lezen van deze informatie verder nog vragen heeft kunt u 
telefonisch contact met ons opnemen. We zijn bereikbaar op de middagen 
vanaf ca 12.15 uur, behalve de woensdagmiddag. Indien wij niet bereikbaar 
zijn kunt u uw vraag in de voicemail inspreken, dan bellen wij u zo spoedig 
mogelijk terug. 
 
Met vriendelijke groeten Anne-Marie Vrensen, Ines Scheffer en 
Eveline van IJsselsteyn. 
 
BSO de Berkel, Weerdslag 14b,  7206 BR  Zutphen ,tel: 06-18467033 
 
BSO de IJssel, Henri Dunantweg 4, 7201 EV  Zutphen, tel: 06-83200232 
 
BSO de Zwaan, Valckstraat 30, 7203 GC  Zutphen, tel: 06-81540200 
Postadres: Weerslag 14b; 7206 BR  Zutphen 
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Buitenschoolse opvang (BSO) voor Vrijeschool de IJssel, de 
Berkel en de Zwaan 

 
Sinds september 2007 is er buitenschoolse opvang voor kinderen van Vrije School de Berkel en 
Vrijeschool de IJssel. We hebben een locatie op Vrijeschool de Berkel en sinds januari 2009 is er 
ook een locatie op Vrijeschool de IJssel. Vanaf augustus 2010 hebben we een locatie op 
Vrijeschool de Zwaan. Na schooltijd worden de kleuters  door een van de leidsters persoonlijk 
opgehaald en kunnen de kinderen van de onderbouw zelf naar de BSO- huiskamer komen. 
 
We zijn een BSO op antroposofische grondslag, waarin huiselijke gezelligheid, warmte en aandacht 
voor ieder kind centraal staan. 
De kinderen worden begeleid door hen bekende leidsters, vanuit respect, vreugde en 
enthousiasme. We wensen dat de buitenschoolse opvang een veilige plek is waar de kinderen vrij 
kunnen spelen en hetgeen ze op school hebben meegemaakt een plek kan krijgen. 
De voorwaarden hiervoor scheppen we door in tijd en ruimte, ritme en structuur te bieden. Er zijn 
duidelijke regels in de vorm van goede gewoontes. We beschouwen dit als de basis voor een veilige 
omgeving. Een ritmisch verloop van dag, week en jaar sluit aan bij de opvoeding die de kinderen 
vanuit thuis en vanuit school kennen. 
 
De BSO biedt opvang in een huiselijke sfeer. Dit wordt op alle locaties op een eigen manier ingevuld, 
met activiteiten waaraan vrijwillig meegedaan kan worden en die bij `huiselijkheid ’ horen, zoals; 
bakken, koken, zinvol knutselen, timmeren en het vrije spel, met mooi speelgoed. Ook buiten op de 
schoolpleinen hebben de kinderen alle ruimte om te spelen, bewegen en ontdekken. 
 
Op dit moment bieden we opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor 20 kinderen 
vanaf 12.00 uur tot en met 18.15 uur in drie verschillende pakketten.  
Wij bieden tevens opvang tijdens vakanties (behalve kerstvakantie en 3 weken zomervakantie) en 
alle studiedagen. Tijdens de vakantiedagen worden de kinderen opgevangen op BSO de Berkel, 
tenzij anders vermeld.   
Wanneer de school eerder uit is vangen wij uw kind vanaf deze tijd op. Incidentele opvang, ook 
tijdens studie- en vakantiedagen is mogelijk als er plaats is.  
 
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, kom dan eens langs of bel ons voor meer informatie. 
Ook als u pas later opvang wilt voor uw kind(-eren) of het nog niet zeker weet, is het raadzaam 
voor u om al te informeren en mogelijk in te schrijven. 
 

 

LKR nummers (voor opgave bij belastingsdienst): 
BSO de Berkel:  6121 52698 
BSO de IJssel:  1947 54790 
BSO de Zwaan:  2481 55635 
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BSO de Berkel, BSO de IJssel en de 
BSO  Zwaan 

Buitenschoolse opvang vanuit de Rudolf Steiner Pedagogie 

Inschrijfformulier 
 

In te vullen door de administratie: datum inschrijving: …………………… 
                                      Datum ontvangst inschrijfgeld: …………………… 

 

 
Ouders/verzorgers 
Naam moeder : ................................................................ 

Geboortedatum : ................................................................ 

Adres : ................................................................ 

PC/Woonplaats : ................................................................ 

E-mail : ................................................................ 

Telefoon privé : ................................................................ 

Telefoon werk & mobiel : ................................................................ 

Opleiding/Beroep : ................................................................ 

 

 

Naam vader : ................................................................ 

Geboortedatum : ................................................................ 

Adres (als dit afwijkt van het bovenstaande) :  

PC/Woonplaats : ................................................................ 

e-mail : ................................................................ 

Telefoon privé : ................................................................ 

Telefoon werk & mobiel : ................................................................ 

Opleiding/Beroep : ................................................................ 
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Naam kind: : ................................................................ 

Roepnaam : ................................................................ 

Geboortedatum : ................................................................ 

Burger Service Nummer : …………………………………………………………….. 

School  : Vrijeschool de IJssel, de Berkel en de Zwaan * 

Klas  : .................kleuterjuf (indien van toepassing)............................ 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Mijn voorkeur voor opvang gaat uit naar:  

maandagmiddag O pakket A**       O pakket B**         O pakket C** 

dinsdagmiddag O pakket A          O pakket B             O pakket C 

donderdagmiddag O pakket A           O pakket B             O pakket C  

vrijdagmiddag O pakket A           O pakket B             O pakket C 

maakt niet uit  O pakket A           O pakket B             O pakket C 

(Voorkeur) ingangsdatum ……………………………………………. 
**A pakket: 12.30-18.15 uur;   B pakket: 14.45-18.15 uur;   C pakket: 12.30-15.00 uur 

 

De BSO zal telefonisch contact met u opnemen om de (beschikbare) dagen met u te 

overleggen en een afspraak te maken voor een intakegesprek. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 30,- per gezin en kan worden overgemaakt op ons IBAN 

rekeningnummer:  NL 76 RABO 01332 72 516   aan Buitenschoolse Opvang de Berkel 

te Zutphen o.v.v. inschrijfgeld en naam.  De datum waarop het inschrijfgeld is ontvangen 

geldt als datum van inschrijving.  

Getekend te …………………………………………….  

Datum………………………………………………….... 

Naam …………………………………………......…….. 
 

Handtekening ……………………………………



 5

Plaatsingsvoorwaarden BSO de Berkel en BSO de IJssel en BSO 

de Zwaan 

 
Inschrijving 
Iedere ouder/verzorger van Vrijeschool de Berkel, Vrijeschool de IJssel en Vrijeschool de 
Zwaan kan een inschrijfformulier aanvragen bij de BSO de Berkel, BSO de IJssel of BSO de 
Zwaan. Formulieren kunnen opgehaald worden bij de BSO en bij de administratie van de scholen 
en kunnen telefonisch worden aangevraagd en per email verstuurd. Vooraf aan de inschrijving 
kan een kennismakingsgesprek worden afgesproken.  
 
Wanneer het inschrijfformulier en inschrijfgeld ontvangen zijn geldt de datum waarop het 
inschrijfgeld is ontvangen als datum van inschrijving. Gezinnen betalen eenmaal 30 euro 
inschrijfgeld. Broertjes en zusjes van al reeds geplaatste kinderen krijgen voorrang op de 
wachtlijst, mits tijdig aangemeld. Ook kinderen van eenoudergezinnen krijgen voorrang op de 
wachtlijst. 
 
Plaatsing 
Wanneer de BSO een kindplaats kan aanbieden wordt er telefonisch contact opgenomen om te 
overleggen welke dagen beschikbaar zijn. Er zal een intakegesprek plaatsvinden waarin ook het 
wennen ter sprake zal komen. Tijdens de intake wordt er een contract ingevuld en getekend door 
beide partijen en kan het kind op de afgesproken datum starten. 
 
Verandering en opzegging 
Veranderingen en opzeggingen van dagen dienen schriftelijk op het daarvoor bestemde formulier 
te worden gedaan. De verander- en opzegtermijn is 1 maand. Er kan op elke dag van de maand 
geannuleerd worden. De opzegtermijn van 1 maand gaat echter in per de eerste van de maand 
daaropvolgend.  
 
Opzegging in verband met problemen 
Wanneer de leidsters en/of de groep een kind niet aankunnen wegens moeilijk gedrag dan zal de 
BSO hierover een gesprek aangaan met de ouders. We zullen hierover in contact blijven met de 
ouders. Indien na 3 gesprekken met de ouders geen verbetering is opgetreden en er ook geen 
uitzicht is op verbetering kan de BSO het contract binnen 1 maand opzeggen.  
 
De BSO kan wegens bedrijfstechnische omstandigheden contracten opzeggen met een 
opzegtermijn van 1 maand. De BSO streeft er echter naar de ouders 6 maanden van te voren te 
informeren. 
 
Opzegging in geval van onzorgvuldig gebruik 
Als een kind, om welke reden dan ook, niet kan komen, dienen de ouders/verzorgers dit aan de 
BSO te laten weten.  Indien een kind zonder opgaaf van redenen meerdere malen wegblijft of 
indien de ouders onzorgvuldig gebruik maken van de opvang kan de BSO het contract 
onmiddellijk beëindigen zodat een ander kind van de opvang gebruik kan maken.  
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Betaling 
De maandbijdrage wordt berekend door het aantal uren opvang per jaar, (inclusief studie- en 
vakantiedagen, minus feestdagen en vijf weken vakantie per jaar) te delen door 12 maanden. Er 
zijn drie verschillende pakketten mogelijk (zie inschrijfformulier en tarieven). De uurprijs 
betreft 6,85 euro. Voor dit bedrag ontvangen de ouders/verzorgers een factuur per email. 
Betaling van het verschuldigde maandbedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven 
rond de 28e van de maand voorafgaand aan de opvangmaand. Als je geen toestemming hebt 
gegeven voor automatische incasso dien je zelf zorg te dragen voor betaling binnen 14 dagen en 
krijg je de factuur per post. Indien kind(-eren) voor of op de 15e van de maand beginnen met de 
opvang wordt het gehele maandbedrag in rekening gebracht. Na de 15e van de maand wordt het 
halve maandbedrag in rekening gebracht. 
 
Wanbetaling 
Indien ouders/verzorgers meerdere malen te laat betalen of indien de ouders een 
betalingsachterstand van twee maanden hebben heeft de BSO het recht het contract met 
onmiddellijke ingang te beëindigen. 
Kosten, zowel administratieve kosten, als incassokosten die ontstaan door het uit handen geven 
van de vordering, komen geheel voor rekening van de ouders/verzorgers. Bij wanbetaling is het 
maandbedrag verschuldigd tot en met de maand waarin het contract eindigt. 
 
Wijziging tarieven 
De ouders/verzorgers krijgen uiterlijk twee maanden voor een tariefswijziging schriftelijk 
bericht van de BSO. In dat geval hebben zij het recht het contract per datum van de 
tariefswijziging te beëindigen, mits de schriftelijk opzegging tenminste een maand voor de 
datum van de tariefswijziging in bezit is van de BSO. Ieder jaar zal er als gevolg van de inflatie 
een verhoging van de uurprijs plaatshebben die gelijk is aan het gemiddelde percentage van de 
inflatie van de 12 maanden voorafgaand aan dat jaar. Deze verandering zal worden meegedeeld in 
de laatste Nieuwsbrief voorafgaand aan dat jaar. 
 
Aansprakelijkheid 
BSO de Berkel beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. BSO de Berkel kan 
alleen dan aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit haar werkzaamheden, als 
BSO de Berkel wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade en voor zover 
de hiertoe door de BSO de Berkel afgesloten verzekeringen dekking verlenen. 
  
Klachtenprocedure 
Regels, afspraken en procedures kunnen helaas niet voorkomen dat ouders soms een klacht 
hebben. Klachten zijn altijd bespreekbaar en zullen professioneel behandeld worden. De BSO is 
lid van de SKK (Stichting Klachtencommissie Kinderopvang). Indien het niet mogelijk blijkt om de 
klacht met de leiding van de BSO op te lossen is er de mogelijkheid gebruik te maken van de 
bemiddeling van de SKK. Folders zijn aanwezig bij de BSO. 
 
Toezicht, veiligheid en hygiëne 
BSO de Berkel, BSO de IJssel en BSO de Zwaan dienen te voldoen aan de regels zoals deze 
gesteld zijn in de wet kinderopvang. De GGD is het controlerende orgaan en zij doen verslag in 
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een inspectierapport. Het inspectierapport ligt ter inzage bij de BSO en is tevens te bekijken op 
de site van de GGD (info over; kinderopvang; per gemeente, Zutphen) 
Protocollen 
Als gevolg van wet- en regelgeving is het handelen met betrekking tot veiligheid en gezondheid 
uitgewerkt in risico-inventarisaties en protocollen. Protocollen horen niet alleen op schrift te 
staan maar het is belangrijk regelmatig stil te staan bij de wijze van handelen in geval van een 
brand of ongeval. Een jaarlijkse oefening van het personeel, waaraan de hele school meedoet, 
maakt dat ieder personeelslid weet waar die protocollen liggen, wat er in staat en hoe deze in de 
praktijk uitgevoerd moeten worden. Zodoende kunnen ze geëvalueerd en eventueel bijgesteld 
worden.  
 
Aanvullende formulieren 
Van alle kinderen die een contract hebben met BSO de Berkel, BSO de IJssel of BSO de Zwaan 
moeten de ouders een calamiteitenformulier ingevuld hebben zodat de BSO op de hoogte is van 
de relevante bijzonderheden van de kinderen en zo adequaat mogelijk kunnen handelen in geval 
van nood. Ouders wordt gevraagd veranderingen schriftelijk door te geven aan BSO de Berkel,  
BSO de IJssel, of Bso de Zwaan. 
Voorts zijn er richtlijnen over ‘wat te doen bij een ziek kind’, ‘halen (en brengen tijdens 
vakantie)’, eventueel medicijngebruik, ‘spelen bij vriendjes’, ophalen door derden’ , etc. 
 
En verder 
Het komt voor dat richtlijnen en regels in strijd zijn met andere regels of met de pedagogische 
uitgangspunten die BSO de Berkel, BSO de IJssel en BSO de Zwaan hanteren. In zo’n geval 
zullen wij met de oudercommissie en betreffende instanties  overleggen om tot een goede 
oplossing te komen. 
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Tarieven, januari 2014 
 
De uurprijs is € 7.05  In onderstaande tarieven (A en B pakket) zijn studiedagen en 
schoolvakanties opgenomen. Voor de tussenschoolse opvang (pakket C) zijn alleen schooldagen 
berekend.  
BSO de Berkel, de IJssel en de Zwaan hanteren een 3 weekse zomersluiting (3e tot en met 5e 
vakantieweek) en een tweeweekse kerstsluiting.  2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, 2e 
Pinksterdag, Hemelvaart en de vrijdag na Hemelvaart zijn we tevens dicht. Deze dagen worden 
uiteraard niet meeberekend in de totaalprijs. 
We willen jullie er op attenderen om eventuele wijzigingen aan de belastingdienst door te 
geven; dit kan tegenwoordig ook telefonisch, zie onderaan deze pagina voor de website van de 
belastingdienst. 
 
 
Maandprijzen: 

 
Pakket A (12.30 tot 18.15 uur)  

40 schoolweken van 5 3/4 uur en 7 vakantieweken van 10 uur 
 Uur per maand Prijs per maand 
1 dag per week    25   € 176,25 

 
 
Pakket B (14.45 tot 18.15 uur) 

40 schoolweken van 3,5 uur en 7 vakantieweken van 10 uur 
 Uur per maand Prijs per maand 
1 dag per week    17,50   € 123,38 
 

 
Pakket C (12.30 tot 15.00 uur) 

40 schoolweken van 2,5 uur 
 Uur per maand Prijs per maand 
1 dag per week   8,33  58,75

 
 
Incidentele opvang is mogelijk, zowel tijdens schoolweken als tijdens vakantie en studiedagen.  
De uurprijs is dan 7,35 euro per uur.  
Informatie over belastingteruggaven via: www.toeslagen.nl 
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Toestemmingsformulier automatische incasso 
 
 
Naam: 
 
Naam kind: 
 
Adres: 
 
Iban-rekeningnummer: 
 
Ten name van:  

 
 
Hierbij verleen ik toestemming, dat BSO de Berkel, rond de 26e van iedere maand, 
middels automatische incasso het bedrag van mijn rekening incasseert voor de 
kinderopvang. 

 
 

Handtekening: 
 
 
 
 

 


