Van welke toeslag kunt u gebruik maken?

Kunt u gebruik maken van gemeentetoeslag?

Voorbeeldsituaties

Bekijk in onderstaand schema of u gebruik kunt maken van gemeentetoeslag.

In onderstaande voorbeelden wordt uitgelegd van welke toeslag een gezin gebruik kan maken.

Ja

Werkt u, studeert u,
of volgt u een traject
naar werk en geldt dit
ook voor uw
toeslagpartner?
Nee

Tom en Alie de Vries
& dochter Jet (2,5
jaar)
Tom werkt, Alie
werkt niet

U komt in aanmerking
voor kinderopvangtoeslag. Kijk voor meer
informatie en
voorwaarden op
www.toeslagen.nl.

U kunt gemeentetoeslag
aanvragen voor 2
dagdelen. U betaalt
hiervoor ook een deel zelf.
Kijk voor meer informatie
en voorwaarden op
www.opsterland.nl.

VVE-indicatie
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau? Dan
mag uw kind extra uren naar de peuteropvang. Dit kost u niets, de gemeente
betaalt hiervoor de rekening aan de aanbieder. Het maakt daarbij niet uit of u
kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag krijgt. Voorwaarde is wel dat uw kind
al twee dagdelen naar de peuteropvang gaat.

Henk en Saida
Zwaagstra & zoon
Lucas (3 jaar) en
dochter Emma (2
maand)
Henk en Saida werken
allebei

• Tom en Alie hebben geen recht op kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst.
• Ze vragen daarom voor 2 dagdelen gemeentetoeslag aan.
Ze betalen een eigen bijdrage voor deze 2 dagdelen.
»Krijgt Jet een VVE-indicatie van het consulatiebureau?
• Dan mag Jet gratis extra uren naar de peuteropvang.
• Tom en Alie betalen dan voor 2 dagdelen een eigen bijdrage.
• De extra uren peuteropvang worden door de gemeente aan de
aanbieder betaald.
• Henk en Saida hebben recht op kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst voor hun zoon Lucas.
• Ze vragen kinderopvangtoeslag aan voor 2 dagdelen en
betalen een eigen bijdrage voor deze 2 dagdelen.
»Krijgt Lucas een indicatie VVE van het consulatiebureau?
• Dan mag Lucas extra uren naar de peuteropvang.
• De extra uren peuteropvang worden door de gemeente aan de
aanbieder betaald.

Spelend leren op de
peuteropvang

Meer uitleg en
rekenvoorbeelden
Meer uitleg en rekenvoorbeelden
vindt u op onze website www.
opsterland.nl en op het inlegvel
‘Bereken uw gemeentetoeslag
voor peuteropvang en VVE’. Het
inlegvel vindt u in deze folder.

Goed voorbereid naar de basisschool!
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Wat kost het?
Voor de peuteropvang betaalt u een vast
bedrag per uur. Dit bedrag varieert per
aanbieder. Wat u uiteindelijk zelf betaalt hangt
af van uw inkomen. Een deel van de kosten
krijgt u terug via de kinderopvangtoeslag van
de Belastingdienst of de gemeentetoeslag.

Samen spelen en ontwikkelen...leuk en belangrijk!
Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Maak dan gebruik van peuteropvang! De peuteropvang is een leuke
en leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding heerlijk kan spelen. Zo helpt u de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. En het mooie is: spelenderwijs wordt uw kind voorbereid op het
basisonderwijs. Een goede start!

De wereld ontdekken

Wat doen we leuke dingen!

Peuters zijn nieuwsgierig naar de wereld
om hen heen. De peuteropvang maakt die
wereld stap voor stap een beetje groter. Op
de peuteropvang leert uw kind deel uit te
maken van een groep: samen spelen, eerlijk
delen en op je beurt te wachten. Bovendien
prikkelt peuteropvang de taalontwikkeling,
rekenontwikkeling, de fijne en grove motoriek
en de emotionele ontwikkeling van uw kind.

• Samenspelen met leeftijdsgenootjes (sociale
vaardigheden)
• Klimmen, klauteren en fietsen (grove
motoriek)
• Liedjes zingen en voorlezen
(taalontwikkeling)
• Spelletjes met groter/kleiner/meer/minder,
vormen en tellen (rekenontwikkeling)
• Spelen met verf, klei en papier (creatieve
ontwikkeling)
• Bouwen en tekenen (fijne motoriek en
coördinatie)
• Spelen in de poppenhoek (fantasie en
emotionele ontwikkeling)

Spelenderwijs leren
Op de peuteropvang ontdekt uw kind
spelenderwijs wat hij of zij allemaal kan. Het
speelgoed en de activiteiten stimuleren om
nieuwe dingen te doen. Op de peuteropvang
krijgen de kinderen een vast dagritme
aangeboden. Alle peuters doen mee aan
de kring en de groepsactiviteiten en kiezen
daarnaast zelf wat ze willen doen tijdens het
vrije spel. Het samen plakken, kleien, verven,
lezen, zingen, bouwen en klauteren stimuleert
de ontwikkeling van uw kind op allerlei
manieren.

Een grote, maar leuke stap
De stap van thuis naar de peuteropvang is best groot. De eerste keer is altijd spannend, voor zowel
de ouder(s) als het kind. Daarom kunt u met de begeleider van de groep een wenperiode afspreken.
Maar u zult al snel zien dat uw kind het hartstikke leuk vindt! De peuters op de peuteropvang
hebben plezier, maken vriendjes en krijgen zelfvertrouwen. Het doet ze goed een paar uurtjes per
week in een andere omgeving te zijn. Deskundige begeleiders zorgen ervoor dat het kind zich fijn
voelt. En vooral: dat het kind zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen.

Werken met thema’s
De peuteropvang geeft uw kind een
voorsprong.
Kinderen
die
naar
de
peuteropvang gaan, maken een goede start
op de basisschool. De peuteropvanglocaties
in Opsterland gebruiken een programma
voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
Een VVE programma is gericht op de totale
ontwikkeling van het kind, dus zowel de
taal en cognitieve ontwikkeling als ook de
sociale, emotionele, creatieve en motorische
ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan de hand
van thema’s, bijvoorbeeld ‘lente’, ‘huis’ of ‘hoe
zie ik eruit?’.

Meer informatie hierover vindt u op www.
opsterland.nl.

Samenwerking met consultatiebureau en
basisonderwijs
De peuteropvang werkt samen met de
consultatiebureaus en het basisonderwijs.
Met de consultatiebureaus omdat de artsen
en verpleegkundigen de VVE-indicatie
afgeven. Met het basisonderwijs wordt
samengewerkt om te zorgen dat de overstap
van de peuteropvang naar groep 1 zo soepel
mogelijk verloopt voor uw kind.

Hoe werkt het?
Gratis extra uren peuteropvang: de VVEindicatie
Het consultatiebureau kan van mening zijn dat
uw kind een steuntje in de rug kan gebruiken.
Uw kind krijgt dan een VVE-indicatie en
mag dan extra uren naar de peuteropvang.

U kunt uw kind rechtstreeks bij een aanbieder
van peuteropvang inschrijven. Een overzicht
van alle peuteropvanglocaties in Opsterland
vindt u op www.landelijkregisterkinderopvang.
nl.

Kinderopvangtoeslag
Peuteropvang valt onder de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U komt
hiervoor in aanmerking als u en uw
toeslagpartner werken, studeren, een
traject naar werk of een inburgeringscursus
volgen. Voor kinderopvangtoeslag geldt
géén inkomensgrens. Op www.toeslagen.
nl vindt u alle voorwaarden en leest u hoe u
kinderopvangtoeslag aanvraagt.
Gemeentetoeslag
Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan kunt u bij de gemeente
terecht voor gemeentetoeslag. Uw kind kan
maximaal 2 dagdelen per week gebruik maken

van gemeentetoeslag voor peuteropvang.
Meer informatie vindt u op het inlegvel in deze
folder of op www.opsterland.nl. Hier vindt u
ook het aanvraagformulier.
Maximumtarief
Zowel de kinderopvangtoeslag als de
gemeentetoeslag worden berekend over een
maximumuurtarief. Het maximum uurtarief
wordt jaarlijks bijgesteld, u vindt het bedrag op
het inlegvel. Betaalt u voor de peuteropvang
meer
dan
het
maximumuurtarief?
Dan krijgt u voor de kosten boven het
maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag
of gemeentetoeslag.

Waarom? Daarom!
De voordelen van de peuteropvang:
• Gericht op de ontwikkeling van het kind
• Spelenderwijs leren in een groep
• Een prikkelende, stimulerende omgeving
• Spelen en experimenteren
• Aandacht voor taal
• Vriendschappen sluiten
• Oog voor eigenheid
• Speelse voorbereiding op de basisschool
• Veilig en deskundig

Meer informatie
Wilt u meer informatie, heeft u nog vragen
of wilt u de voorwaarden nalezen? Bezoek
dan onze website www.opsterland.nl of
neem contact op met gemeente Opsterland,
telefoon (0512) 386 222.

Nuttige websites
www.toeslagen.nl
www.landelijkregisterkinderopvang.nl

