
Ga je voor 52 weken of voor 40 weken? 
Hoeveel dagen heb je nodig? Hoeveel uren 
per dag*? Voor of na school? En welke 
dagen van de week? Denk er nog eens 
goed over, controleer je keuzes tot nu toe 
en pas ze eventueel aan. Als je dat doet, 
heb je een zorgeloos jaar met 52 weken een 
vaste plek voor je kind.

*Let op! Vanaf 2022 krijgen ouders met 
kinderen op de bso meer uren vergoed 
vanuit de kinderopvangtoeslag. Onze 
rekenhulp geeft je inzicht.

Ons aanbod in 2022

Wat zijn jullie wensen?

Samen vooruitkijken

Wat is voor jullie 
de beste 

opvang in 2022?

Spring is er voor iedereen 
We willen dat iedereen kan meedoen en 
gebruik kan maken van onze opvang. Ook 
voor 2022 kiezen we voor kwaliteit. De basis 
is stevig, en daarbovenop bieden we keuze 
en flexibiliteit.

Vier tot tien weken 
vakantie-opvang

Kies je niet voor 52 
weken, dan is het slim 
om goed na te denken 
over de vakanties van 
school. Vanaf 2022 kun 
je bij ons kiezen voor 4 
tot 10 weken vakantie-opvang. Welke 
vakantieweken jouw kind naar de bso komt, 
kun je zelf bepalen. Als je het maar uiterlijk 4 
weken van tevoren doorgeeft. Wij reserveren 
het hele jaar een vaste dag tijdens de vakanties. 
Zo heb je altijd zekerheid. 

Tip! In onze rekenhulp kun je alle opties 
aanklikken en bekijken. 

Om-de-week opvang

Werken jullie in wisseldiensten? Of zorg je 
als gescheiden ouders samen voor je kind? 
Dan is de om-de-week opvang misschien 
ideaal voor jullie. Zowel voor dagopvang 
als bso bieden we opvang in de even óf de 
oneven weken op een vaste dag (of dagen). 
Tijdens schoolweken én in de vakanties, 
dus het hele jaar door is alles geregeld. 

Ruilen mag. Als het kan 

Heb je goed nagedacht over de basis en 
heb je eventuele extra’s goed gekozen? 
Dan kun je weer rekenen op een jaar 
lang rust en zekerheid. Ook door het jaar 
heen blijven we flexibel en bieden we je 
graag maatwerk als er dingen mochten 
veranderen. Een vervangende opvangdag 
aanvragen mag bij Spring*, maar kan 
helaas lang niet altijd. Door de kwaliteit 
die we bieden - en de wettelijke eisen - is 
er een maximum aan de grootte van onze 
groepen. Daarom blijft het slim om samen 
goed vooruit te kijken.

*  De voorwaarden en service voor het aanvragen van 
vervangende opvangdagen blijven gelijk aan afgelopen jaar.

Meer weten?
Wil je meer weten over onze tarieven, over 
de kwaliteit die we bieden of heb je nog 
vragen over ons aanbod? Neem dan contact 
op met onze collega’s van het klantenservice.

klantenservice@spring-kinderopvang.nl
088-208 8200 

Spring kinderopvang. 
Voor iedereen 

Omdat we er ‘voor iedereen’ willen zijn, letten 
we goed op onze kosten. Zo houden we de 
tariefstijging beperkt en blijft onze opvang 
betaalbaar. Voor wat je betaalt, leveren we 
elke dag kwaliteit. Daar blijven we aan werken 
en daar investeren we ook in. Bijvoorbeeld 
in steeds meer beweegvloeren, snoezel- en 
ontdekhoeken, in de verbetering van onze 
buitenterreinen en in de luchtkwaliteit 
binnen van de locaties. En ook in scholing 
en deskundigheidsbevordering van de 
medewerkers en de uitbreiding van de uren 
van onze pedagogisch coaches op de locaties.

spring-kinderopvang.nl

Nieuwsgierig naar jou
Is er afgelopen jaar iets veranderd in de 
schooltijden van je kind? Werk je misschien 
meer of juist minder? Of door corona 
misschien meer of minder vanuit huis? Kijk 
nog eens goed naar je situatie en wensen.
Vul vervolgens onze rekenhulp in en kom 
zo tot de best passende oplossing.

Extra opvang 

Soms heb je gewoon een keertje extra 
opvang nodig. Bijvoorbeeld omdat 
oma en opa op hun vaste dag niet 
kunnen oppassen, of omdat je iets 
hebt met je werk. Als klant van Spring 
kun je die extra opvang gewoon 
aanvragen via de ouderapp!

Heb je een 40 weken-contract maar 
wil je jouw kind ook laten meedoen 
met leuke activiteiten die we 
organiseren tijdens schoolvrije dagen? 
Dat kan, ook daarvoor kun je extra 
opvang aanvragen!

Check je tarief met de
online rekenhulp

Weet je welke opvang je wil? 
Welke basis en welke extra’s? 

Bereken dan met de 
rekenhulp wat de kosten 
voor je zijn. De rekenhulp 
gaat uit van onze tarieven 
(bruto), maar laat ook 
de te verwachten 
kinderopvangtoeslag 
zien. Zo weet je precies 
wat de kinderopvang je 
netto gaat kosten. 

Flexibele dagopvang voor 
wisselende dagen
Zijn vaste dagen niet te doen voor jou? Kies 
dan voor onze flexibele dagopvang voor 
wisselende dagen op basis van 52 weken. Je 
kiest hoeveel dagen je per week nodig hebt. 
En we houden altijd een extra dag voor je 
vrij. Via de ouderapp geef je dan steeds vier 
weken van tevoren door welke dagen je kind 
komt. Mooi geregeld! 

Iets hogere tarieven in 2022
Voor 2022 wordt de kinderopvangtoeslag 
vanuit de overheid verhoogd. Onze kosten 
stijgen door de nieuwe CAO en door inflatie 
echter harder waardoor we onze bruto-
tarieven moeten verhogen. Wat dit voor 
jouw netto maandbedrag betekent, verschilt 
per situatie en per gezin. Met de rekentool 
op onze website maak je heel eenvoudig een 
berekening van je kosten voor volgend jaar.

Let op! Alle nieuwe tarieven en onze leverings-
voorwaarden staan op onze website. Vergeet 
niet om zelf de nieuwe tarieven door te geven 
aan de Belastingdienst, dan ontvang je de juiste 
kinderopvangtoeslag.

Sluit 40 of 52 weken net niet aan 
of heb je nog iets meer nodig, 
vraag dan wat er extra mogelijk is  
op jouw locatie.

 52 weken = volledig ontzorgd 
en vaak het meest voordelig.

Oók als de school van je kind 
een studiedag heeft op je vaste 
opvangdag.

52 of toch 40 weken?

Om-de-week opvang?

4 tot 10 weken vakantiepakket?

Klopt de basis 
nog voor jou?

Niks veranderd? Toch even checken

Misschien ben je helemaal tevreden met hoe 
de opvang nu is ingevuld. Dat is top. 
Controleer ook dan nog wel even wat de 
nieuwe tarieven voor 2022 voor jou betekenen. 
Gebruik daarvoor onze rekenhulp. 

Dat geeft rust 
en zekerheid!

We kijken graag met je mee
Er kan heel veel bij Spring, zeker als we op 
tijd samen jullie wensen bespreken. Door de 
kwaliteit die we bieden - en de wettelijke 
eisen - is er een maximum aan de grootte van 
onze groepen. 

Daarom is het slim om vooruit te kijken en 
goed te kiezen. Een vervangende opvangdag 
aanvragen mag, maar kan helaas niet altijd. En 
op het laatst besluiten over vakantie-opvang 
is misschien ook niet verstandig. We helpen je 
graag de goede keuzes te maken. Ons advies; 
begin met een goede basis!

Welke extra’s 
kiezen jullie?

Altijd een gezonde en 
leerzame dag  
We geven veel aandacht 
aan goede voeding, 
dekken samen met de 
kinderen de tafel en eten 
gezellig samen. En heeft 

je kind speciale dieetwensen, dan houden we 
hier natuurlijk rekening mee. Lekker bewegen 
en ontwikkelen staat met Spring Actief op het 
programma. ‘Elke dag gezond leren’, zit zo in 
onze basis. 

Continurooster op school?  
Veel scholen zijn inmiddels overgestapt op 
een continurooster. Dat biedt mogelijkheden 
voor je eigen werktijden, en wie weet ook 
voor andere dagen of tijden opvang. De 
dinsdag en donderdag zijn altijd vrij volle 
dagen bij ons in de opvang, maar misschien 
komen een woensdag en vrijdag je nu net 
zo goed uit? Denk er eens over na. Zo is er 
misschien meer plek dan je dacht?
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