
Welkom bij Forte kinderopvang
Kinderdagopvang | Buitenschoolse opvang | Peuterspeelzalen



De Zuidwester en Forte

• Gaan al jaren goed samen:

– BSO Boekenstein en de BSO 7+

– Peuteropvang Boekenstein

– Appeltje Eitje

– Korte lijnen, laagdrempelig contact

…. maakt dat we elkaar versterken in wat belangrijk is 

voor u……



Meer over Forte
• 47 jaar jong!

• Opvangvormen:

– Kinderdagopvang 0 - 4 jaar

– De Peuteracademie 2 – 4 jaar

– De Peuterklas/groep 2 - 4 jaar

– Peuterspeelzalen / peuteropvang 2 - 4 jaar

– Buitenschoolse opvang 4 - 12 jaar

– Tussenschoolse opvang 4 – 12 jaar

• Aantallen:

– 43 locaties 

– 275 medewerkers 

– Wekelijks 2000 kinderen (0-12 jaar)

• Partners:

– Gemeenten Castricum, Heiloo, Bergen, Alkmaar, Beemster.

– Onderwijsinstellingen; Flore, Isob, Tabijn, Saks, Spoor.

– Sport, natuur en cultuur: lokale verenigingen



BSO voor u op maat

U kunt kiezen voor opvang: 

• Voorschoolse opvang: 7.00 of 7.30 uur tot het tijdstip dat de 

basisschool start.

• Naschoolse opvang: vanaf het tijdstip dat de school uitgaat tot 

18.30 uur.

• Naschoolse opvang inclusief 12 weken schoolvakantie.

• Naschoolse opvang exclusief 12 weken schoolvakantie.

• Alleen opvang tijdens vakanties (tijdens 6, 9 of 12 weken vakantie).

• Opvang tijdens studiedagen.

• Speciaal voor de Zuidwester: als overgangsperiode opvang van 

14.00 – 15.30 uur, dit voor een periode van 6 tot max.12 maanden.



Langere middag? Lager uurtarief

Omdat De Zuidwester straks eerder uit is, bevat een opvangmiddag 

meer uren, hierdoor kunnen wij een lager tarief hanteren. 

Doordat de BSO langer open is kunnen we immers onze vaste kosten 

verdelen over meer uren. (Dit lagere tarief geldt alleen voor naschoolse 

opvang, en is niet van toepassing op voorschoolse opvang). 

* na teruggave van Kinderopvangtoeslag 2017, bij een verzamelinkomen van € 40.000. Eerste kind is het kind dat de 

meeste uren kinderopvang afneemt.

Bruto uurtarief 

1/1/2017 

kortere 

middag

Netto 
uurtarief 1e 

kind*

Bruto 

kosten

per 

maand bij

1 middag 

van 3 uur

Bruto 

uurtarief 5-

09/2017 

lange middag

Netto 
uurtarief 1e 

kind*

Kosten bruto 

per maand 

bij

1 middag 

van 4,5 uur

Bruto 
verschil

Regulier tarief 52-weken ( 40 

wkn NSO +12 wkn vak 

opvang) 7,56 1.98 158,76 € 7,30 1,73 189,8 31,04

Exclusief vakantieopvang: 

regulier tarief 40 wkn 8,56 2.98 85,6 € 8,10 2,52 121,5 35,90



Meer tijd is meer BSO
Een langere middag betekent meer rust en ruimte voor activiteiten:

• Ruimte voor ontspanning

• Meer tijd voor uitgebreide activiteiten

• Meer keuze mogelijkheden

• Activiteiten op gebeid van: bewegen, buitenspel, creatief, koken, muziek of 

drama. 



Hoe ziet een middag eruit?

• 14.00 uur: Kinderen van de Zuidwester worden opgehaald 

• Kort eet- en drinkmoment 

• Buitenspelen met een sport- en spelactiviteit met begeleiding

• Vrij spel, workshop, activiteit of uitje met professional

• 15.30 uur; kinderen ander scholen komen naar de BSO

• Uitgebreid eet- en drink moment 

• Diverse activiteiten en vrij spel

• Ophalen van kinderen en overdracht 



Samen groeien!


