Zwartewaterland
Via deze brief informeren wij u over de plaatsing en financiering van de peuterspeelgroep. Leest u dit
goed door voordat u het inschrijfformulier invult.
Elke peuter mag twee dagdelen per week, gedurende 40 schoolweken per jaar naar de
peuterspeelgroep. De kosten worden gemiddeld over 12 maanden, dus ook tijdens de vakanties
lopen de kosten door.
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50. Dit bedrag wordt bij de eerste factuur in rekening gebracht.
De plaatsing van uw kind eindigt automatisch op de dag waarop uw kind 4 jaar wordt. Mocht u om
bepaalde redenen de plaatsing willen verlengen, dan kan dat alleen in overleg met het
aanspreekpunt van de betreffende peuterspeelgroep.
Wilt u de plaatsing beëindigen voordat uw kind vier jaar wordt,dan dient u schriftelijk op te zeggen,
met in achtneming van één maand opzeggingstermijn.
Informatie over peuterplaatsen & financiering
De peuterspeelgroep kent vanaf 1 januari 2015 twee soorten peuterplaatsen:

Subsidieplaats = peuterplaats die gesubsidieerd wordt door de gemeente Zwartewaterland.
Hiervoor geldt een ouderbijdrage naar inkomen. Zie bijgaande tabel. Deze bijdrage wordt 12
keer per jaar geïnd.
U komt alleen in aanmerking voor een subsidieplaats wanneer u geen recht hebt op
kinderopvangtoeslag.


Opvangplaats = peuterplaats, die onder de Wet Kinderopvang valt, met een
kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.
Wanneer hebt u recht op kinderopvangtoeslag
U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw partner werken, studeren, een traject volgen
om werk te vinden of verplicht een inburgeringscursus volgen bij een gecertificeerde
instelling.
Wat verstaat de belastingdienst onder werk?
Onder werk verstaat men dat u:



in dienst bent bij een werkgever
zonder vergoeding meewerkt in de zaak van uw partner




winst uit onderneming hebt
inkomsten uit andere werkzaamheden hebt, bijvoorbeeld als freelancer of artiest



een re-integratietraject volgt via uw werkgever

Kinderopvangtoeslag ontvangen als u niet onder bovenstaande voorwaarden valt
In de volgende situaties kunt u mogelijk toch in aanmerking komen voor
Kinderopvangtoeslag. Kijk voor de specifieke voorwaarden op www.toeslagen.nl.



U bent jonger dan 18, u krijgt bijstand en u volgt een opleiding




U volgt een traject naar werk en u hebt geen uitkering of werkgever
U volgt verplicht een inburgeringcursus bij een gecertificeerde instelling



U volgt een traject naar werk



U bent student

Mocht u vragen hebben of twijfelen over bovenstaande voorwaarden neemt u dan contact
op met onze administratie.
Wanneer u gebruik maakt van een opvangplaats (dus een niet-gesubsidieerde plek op de
peuterspeelgroep) betaalt u aan SKZ een vaste ouderbijdrage van € 8,46 per uur (tarief
2021) Via de Belastingdienst kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Het aantal
uren per maand bij twee dagdelen is gemiddeld 23 (7 uur x 40 schoolweken : 12 maanden)
De jaarlijkse kosten bedragen € 2368.80 (voor 280 uur = 2 dagdelen per week). Dit bedrag
wordt verdeeld over 12 maanden ( € 197.40 per maand), waarbij de uitstroomdatum
automatisch wordt vastgesteld op de datum waarop uw kind 4 jaar wordt.
Op de site www.toeslagen.nl kunt u berekenen hoeveel uw netto bijdrage wordt (hier kunt u
geen rechten aan ontlenen).
De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van de hoogte van uw verzamelinkomen,
het aantal kinderen dat naar de peuterspeelgroep en/of opvang gaat en het aantal
opvanguren waarover u recht hebt op kinderopvangtoeslag.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met het centraal bureau van SKZ.
Met vriendelijke groet,
Anja van den Berg
Centraal Bureau SKZ
038-3869844
administratie@kinderopvangskz.nl

