Kinderopvang Het Kuikentje – Arnhem

Diensten en tarieven VVE Peuterwerk 2020
Kinderdagverblijf Het Kuikentje is een erkende VVE locatie. Een erkende VVE locatie dient aan extra
kwaliteitseisen te voldoen die zijn bepaald door de gemeente Arnhem en de Inspectie van Onderwijs.
Wilt u gebruik maken van het ontwikkelrecht van uw peuter of heeft uw kind een VVE indicatie
ontvangen? Dan bent u bij Het Kuikentje aan het juiste adres om uw kind aan een optimaal
ontwikkelingsprogramma te laten deelnemen.
Met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) methodiek richten wij ons op de brede ontwikkeling van
de peuters en is extra aandacht voor de taal- rekenontwikkeling. We werken in thema’s die aansluiten op
de leefwereld van peuters waarbij gekeken wordt naar de individuele behoefte van uw peuter en is er
ruimte voor persoonlijke begeleiding en maatwerk. Wij streven naar een doorlopende ontwikkellijn met
het basisonderwijs en zorgen voor een overdracht als de peuter naar de basisschool gaat.
Peuterwerk pakketten
U kiest bij Het Kuikentje de kinderopvang die bij uw situatie past. De keuze bestaat uit een pakket voor
40 weken per jaar of voor 46 weken per jaar.
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40 weken per jaar
Bij het pakket voor 40 weken per jaar heeft u 14 uur opvang per week verdeeld over 2 dagdelen van 5
uur per dagdeel en 1 dagdeel van 4 uur.
Bij dit pakket heeft u gedurende 12 schoolvakantieweken* in het jaar geen opvang. Wel is het mogelijk
om extra dagen in de schoolvakantieweken af te nemen. Binnen de 40 schoolweken is het wel mogelijk
om van opvangdag te ruilen.
46 weken per jaar
Bij het pakket gedurende 46 weken per jaar wordt de opvang verdeeld over 3 dagdelen van 4 uur per
dagdeel tijdens de schoolweken en tijdens de 6 weken schoolvakantieweken* van de regio Arnhem.
(herfstvakantie, voorjaarsvakantie, 1e week mei vakantie en 3 weken zomervakantie).
Aanvullend kunt u 2 dagdelen per jaar in overleg extra inplannen voor uw peuter. Zo heeft uw peuter
(bijna) het hele jaar door de kans om zich optimaal te ontwikkelen.
____________________________________________________________________________________
(*)

– De schoolvakanties voor regio Arnhem worden bepaald door de overheid. Raadpleeg de volgende pagina
voor de actuele vakantiedata: https://www.hetkuikentje.nl/buitenschoolse- opvang/openingstijden/
– Bij het 40 weken pakket is het niet mogelijk om dagen naar de 12 schoolvakantieweken te ruilen
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Het uurtarief voor het peuterwerk bedraagt

€ 9,41 per uur.

In veel gevallen krijgt u een deel van de kosten vergoed via de gemeente of de Belastingdienst. Neem
hierover gerust contact met ons op. Wij geven u graag persoonlijk advies.
Peuterwerk met kinderopvangtoeslag
De overheid draagt bij aan de kosten van kinderopvang. In veel gevallen heeft u recht op
kinderopvangtoeslag en ontvangt u een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de belastingdienst.
Wilt u weten wat uw eigen bijdrage per maand voor kinderopvang is? Maak dan een proefberekening op
de kostencalculator van de belastingdienst. Zo weet u wat u uiteindelijk zelf moet betalen.
Verdient u minder dan € 19.890,- per jaar of heeft uw kind een VVE-indicatie? Dan komt de gemeente u
extra tegemoet door u de helft van de uren gratis aan te bieden.
Peuterwerk met gemeentelijke subsidie
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan heeft uw kind recht op gesubsidieerde peuterwerk. U
betaalt hiervoor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Verdient u minder dan € 19.890,- per jaar of
heeft uw kind een VVE-indicatie? Dan komt de gemeente u extra tegemoet door de helft van de uren
gratis aan te bieden.
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau? Dan betaalt de gemeente Arnhem 50% van
de uren per week. Dit geldt voor alle ouders.
Hieronder ziet u wat voor uw situatie van toepassing is
Heeft u wel recht op kinderopvangtoeslag
● U bent in het bezit van een gelrepas:
○ Uw peuter maakt gebruik van peuterwerk; Gemiddeld 46,7 uur opvang per maand U
krijgt de helft van de uren peuterwerk gratis van de gemeente Arnhem;
○ U ontvangt een extra korting op de ouderbijdrage;

●

U heeft een inkomen onder de € 19.890,-:

○

U krijgt de helft van het aantal uren peuterwerk (23,3 uur per maand) gratis van de

○

gemeente Arnhem;
U vraagt kinderopvangtoeslag voor de andere helft;

●

U heeft een inkomen vanaf € 19.890,-:

●

○ U vraagt voor deze uren kinderopvangtoeslag aan;
U heeft een VVE-indicatie:

○

U krijgt de helft van de uren peuterwerk (23,3 uur per maand) gratis van de gemeente

○

Arnhem;
Voor de overige uren peuterwerk vraagt u kinderopvangtoeslag aan;

U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag
● U heeft een Gelrepas:
○ Uw peuter maakt gebruik van peuterwerk gemiddeld 46,7 uur per maand;
○ U krijgt de helft van de uren peuterwerk gratis van de gemeente Arnhem;
○ Voor de andere helft betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage;
○ U ontvangt een extra korting op de ouderbijdrage;

●

U heeft een inkomen onder de € 19.890,-:

○

U krijgt de helft van de uren peuterwerk (23,3 uur per maand) gratis van de gemeente
Arnhem;
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○

Voor de andere helft betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage;

●

U heeft een inkomen vanaf € 19.890,-:

●

○ U betaalt voor alle uren peuterwerk een inkomensafhankelijke ouderbijdrage;
U heeft een VVE-indicatie:

○
○

Uw peuter maakt gebruik van peuterwerk gemiddeld 46,7 uur per maand;

○

Over de andere helft van de uren peuteropvang betaald u een inkomensafhankelijke
ouderbijdrage;

U krijgt de helft van de uren (23,3 uur per maand) van de gemeente Arnhem gratis;

In onderstaande tabel staat uw eigen bijdrage vermeld indien u geen recht heeft op
kinderopvangtoeslag en in aanmerking komt voor gesubsidieerde peuterwerk van de
gemeente Arnhem

U bent in het bezit van een Gelrepas
Inkomen onder de € 19.890,Inkomen tussen de € 19.891,- en € 30.581,,Inkomen tussen de € 30.582,- en € 42.082,Inkomen tussen de € 42.083,- en € 57.238,,Inkomen tussen de € 57.239,- en € 82.276,Inkomen tussen de € 82.277,- en € 114.011,Inkomen meer dan € 114.012,-
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Uw bijdrage voor
46,7 peuterwerk
per maand
€ 31,52
€ 36,63
€ 77,€ 98,47
€ 121,33
€ 168,€ 245,47
€ 310,33
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