Tariefoverzicht 2022
Peuterspeelgroep

uurtarief

gem. uren per
maand voor 1
ochtend

€ 9,47

11,67 uur

PEUTERSPEELGROEP
ochtend
(08.15-11.45 uur)1)
1)

tarief per maand
o.b.v. 1 ochtend
per week
€ 110,48

De peuterspeelgroepen zijn 40 schoolweken per jaar geopend. De kosten worden berekend over 40 weken
en gedeeld door 12 maanden, zodat elke maand hetzelfde bedrag van toepassing is. Facturering gebeurt
maandelijks, dus ook in schoolvakanties.

KINDEROPVANGTOESLAG
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de Belastingdienst. U komt
in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer er sprake is van:
• Twee werkende ouders/verzorgers in één gezin, of ouders/verzorgers die een studie of traject volgen;
• Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een studie of traject volgt.
• Een gemeentelijke doelgroep waar één of beide ouder(s)/verzorger(s) onder vallen, bijvoorbeeld: een
inburgeringcursus.
Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. De kinderopvangtoeslag
wordt berekend n.a.v. het gezinsinkomen. U kunt online een proefberekening maken van de hoogte van uw
toeslag. Het maximale uurtarief dat de Belastingdienst in 2022 vergoedt is €8,50. Desgewenst kan onze
administratie u helpen met de aanmelding.
SKN voldoet aan de kwaliteitseisen kinderopvang en wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Elke locatie
van SKN heeft een eigen registratienummer kinderopvang (LRK). Dit nummer staat o.a. op de factuur en
onderaan dit overzicht.
Kinderopvangtoeslag in combinatie met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Kinderen die extra ontwikkelingsondersteuning nodig hebben kunnen vanaf 2 jaar naar een VVE
peuterspeelgroep. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vragen ouders een VVE indicatie aan. Na
ontvangst van de indicatie kan uw kind 16 uur per schoolweek naar de peuterspeelgroep. Komt u in
aanmerking voor kinderopvangtoeslag en heeft uw kind een VVE indicatie, dan moet voor twee dagdelen
kinderopvangtoeslag aangevraagd worden. Het derde, vierde en vijfde dagdeel wordt bekostigd via de
gemeentelijke subsidieregeling. SKN vraagt dit voor u aan bij de gemeente Nunspeet. Voorwaarde is dat de
VVE indicatie door u is verstrekt aan SKN.
Tegemoetkoming voor ouder(s)/verzorger(s) met een eigen onderneming
Zelfstandig ondernemers komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag volgens de Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk. Ook de ouder, die zonder enige vergoeding arbeid verricht in de
onderneming van de partner in de zin van art. 3.78 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Dit artikel gaat
over de meewerkaftrek, die geldt als de partner meer dan 525 uur per jaar meewerkt. Als de man dus een
onderneming heeft en de vrouw (of andersom) minimaal 525 uur per jaar meewerkt, voldoet u beiden aan
de criteria voor de Wet Kinderopvang. Dan heeft u dus recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst
en kan er geen gebruik gemaakt worden van de gemeentelijke subsidieregeling.
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GEMEENTELIJKE SUBSIEDIEREGELING
Deze regeling heeft alleen betrekking op kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor
kinderopvangtoeslag. De SKN peuterspeelgroepen maken deel uit van de gemeentelijke subsidieregeling
voor peutergroepen in Nunspeet. Hierdoor kunnen ouders zonder baan hun kind ook aanmelden voor de
SKN peuterspeelgroepen. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen via deze regeling maximaal voor 2 dagdelen per
schoolweek worden aangemeld.
U toont bij SKN aan dat er geen recht is op kinderopvangtoeslag. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u niet
allebei een baan heeft of in het geval van een één oudergezin met een uitkering. We verzoeken u om het
formulier ‘Verklaring geen recht op toeslag’ en een inkomensverklaring te verstrekken aan de administratie.
Naar aanleiding daarvan wordt de ouderbijdrage bepaald; deze wordt berekend n.a.v. onderstaande tabel.
Bij het ontbreken van de verklaringen wordt uitgegaan van het hoogste gezinsinkomen uit onderstaande
(gemeentelijke) tabel:
Gezamenlijk bruto gezinsinkomen
per jaar
Van
t/m
€0
€ 20.584
€ 20.585
€ 31.648
€ 31.649
€ 43.550
€ 43.551
€ 59.235
€ 59.236
€ 85.146
€ 85.147
€ 117.989
€ 117.990
en hoger

Maandelijkse ouderbijdrage
voor twee dagdelen
€ 23
€ 25
€ 36
€ 48
€ 73
€ 114
€ 146

De gemeentelijke regeling in combinatie met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Kinderen die extra ontwikkelingsondersteuning nodig hebben kunnen vanaf 2 jaar naar een VVE
peuterspeelgroep. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vragen ouders een VVE indicatie aan. Na
ontvangst van de indicatie kan uw kind 16 uur per schoolweek naar de peuterspeelgroep volgens de
gemeentelijke subsidieregeling. De (kopie van de) VVE indicatie wordt verstrekt aan SKN.
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u bij gebruik van de peuterspeelgroep in aanmerking
komen voor de gemeentelijke subsidieregeling. We verzoeken u om het formulier ‘Verklaring geen recht op
toeslag’ en een inkomensverklaring te verstrekken aan de administratie. De gemeente verstrekt de subsidie
aan SKN, waardoor u alleen een ouderbijdrage betaalt n.a.v. het gezinsinkomen (zie ouderbijdragentabel).
WIJZIGEN/BEËINDIGING
Wijzigingen in opvang kunt u aan de administratie doorgeven, minimaal 1 maand voorafgaand aan de
gewenste ingangsdatum. Vervolgens wordt gekeken of wijziging mogelijk is en per welke datum. De
opzegtermijn is 1 maand. Beëindigen kan een maand na datum van ontvangst van uw schriftelijke opzegging.
U ontvangt een schriftelijke reactie.
INFORMATIE EN CONTACT
Meer informatie kunt u vinden op www.kindcentrumnunspeet.nl. U kunt de administratie bereiken op
telefoonnummer 0341-261520 of mailen naar info@kindcentrumnunspeet.nl.
Stichting Kindcentrum Nunspeet heeft peuterspeelgroepen in de volgende locaties:
Villa Lavendel
LRK: 187809306
De Steiger 1
8071 TZ Nunspeet

Villa KrisKras
LRK: 553450116
Eikbosserweg 45b
8071 XA Nunspeet

Villa Sterrenwacht
LRK: 863889438
Frans Huismansstraat 20
8072 HH Nunspeet

IKC Prinses Beatrix
LRK: 212229187
Hoefslag 18
8077 SZ Hulshorst

Algemene en rechtstreekse telefoonnummers van de groepen kunt u vinden op onze website:
www.kindcentrumnunspeet.nl/contact/.
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