
 

Toelichting maandprijs Het Grote Huis 2020 
 

Dagdeel Tijdspad  Gereken
de uren 

Uurprijs Maanduren Maandprijs 

Vroege middag 12.30-15.15 2,75 uur € 8,86 16,17 € 137,45 
Late middag 14.45-18.30 3,75 uur € 8,02 19,50 € 156,39 
Hele middag 12.30-18.30 6,00 uur € 8,02 27,00 € 216,54 
Vakantiedag in contract 08.00-18.30 10,50 uur € 8,02   

 

Bij het berekenen van de uren gaat Het Grote Huis steeds uit van een gemiddelde per jaar. In deze 

berekening zijn de vakantiedagen en studiedagen vanuit De Vrije School meegenomen.  

Daadwerkelijk openstelling van Het Grote Huis: van 12.30 tot 18.30 uur en op vakantiedagen en 

studiedagen van 8.00 tot 18.30 uur. 

Uitgangspunten bij opbouw van de maandprijs 

• In het contract gaan we uit van 48 weken. 

• Hierbinnen vallen 40 schoolweken  

• Hierbinnen vallen 8 vakantieweken 

• Uren opvang in een schoolweek afhankelijk van  

o vroege middag : 2,75  

o late middag : 3,75  

o hele middag : 6,00 

• Uren opvang in een vakantieweek: 10,5 uur per dag 

Rekenvoorbeeld voor een hele middag   

Aantal uur in de schoolweken 40 weken x 6,00 240 uur 
Aantal uur in de vakantieweken 8 weken x 10,5 uur 84 uur 
Totaal aantal uur per jaar 240 uur + 84 uur 324 uur 
Uren gemiddeld per maand 324 uur : 12 maanden 27 uur 
Prijs per maand 27 uur x € 8,02 € 216,54 

 

Rekenvoorbeeld voor een vroege middag   

Aantal uur in de schoolweken 40 weken x 2,75 110 uur 
Prijs voor schoolweken 240 uur x € 8,86  € 974,6 
Aantal uur in de vakantieweken 8 weken x 10,5 uur 84 uur 
Prijs voor vakantieweken 84 uur x 8,02 € 673,70 
Totaalprijs per jaar € 974,60 + € 673,70 € 1.648,30 
Prijs per maand € 1648,30 : 12 maanden € 137,45 
Uren gemiddeld per maand 194 uur : 12 maanden 16,17 uur 
Uurprijs gemiddeld per maand € 137,45 : 16,17 maanduren  € 8,50 

 


