Speciaal peuterarrangement voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Kinderopvang KaKa biedt ook op K.B.S. Carolus kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar.
Wij onderscheiden ons in de markt door een persoonlijke en klantgerichte aanpak. Hiermee willen wij
het beste voor uw kind, maar ook voor u!
Wij kunnen u alle dagen kinderopvang bieden op ons kinderdagverblijf. Speciaal voor peuters van 2 tot
4 jaar hebben wij een peuterarrangement. Alle dagen van de week hebben wij op het kinderdagverblijf
een (extra) peutergroep. Wij komen hiermee tegemoet aan ouders die gebruik willen maken van de
peuterspeelzaal.

Hoe werkt het?
-

-

-

-

De peuteropvang is bedoeld voor alle peuters van 2 tot 4 jaar.
Er wordt gewerkt met het VVE-programma uit Peuterplein om
kinderen voor te bereiden op de overgang naar de basisschool
door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Peuterplein werkt
doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt
Peuterplein een stevige basis voor het basisonderwijs. Hiermee groeien de kinderen als vanzelf
toe naar groep 1.
De opvangtijden van het peuterarrangement zijn: maandag t/m vrijdag van 08.30-11.30 uur. Er
is een samengestelde groep van de kinderdagopvang en de peuteropvang. Hiermee is het ook
op kleine locaties mogelijk om aan alle kinderen van 0-4 jaar opvang aan te bieden.
Er is zowel een gezamenlijk programma als een leeftijdsgericht programma, oftewel voor alle
leeftijden maken wij er een leuke dag van!
De openingsweken van de peuteropvang zijn gelijk aan de school. Dat houdt in dat er geen
peuteropvang is in vakanties en op studiedagen.
Voor gezinnen waarbij beide ouders werken of een opleiding volgen kan kinderopvangtoeslag
worden aangevraagd voor de opvanguren. Op de website van de belastingdienst kunt u precies
terugvinden aan welke voorwaarden u dan moet voldoen.
Voor gezinnen waarvan beide ouders of één van beide ouders niet werkt/werken wordt een
subsidie verstrekt door de K.B.S. Carolus. Op deze manier wordt een gesubsidieerde kindplaats
gerealiseerd.

De beste voorbereiding op de
basisschool,
voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar!

De kosten van het peuterarrangement
Als u geen kinderopvangtoeslag kunt aanvragen betaalt u voor de standaard afname van twee
dagdelen per week € 60,- per kind per maand voor de peuteropvang. Op jaarbasis zijn de kosten dan
12x € 60,- = € 720,-. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om meer uren / dagdelen opvang af te nemen.
Als u wel kinderopvangtoeslag kunt aanvragen betaalt u in 2014 € 6,50 per uur, gedurende 40 weken
per jaar. Op jaarbasis zijn de kosten voor de opvang dan € 1560,-. Over dit bedrag kunt u dan
kinderopvangtoeslag aanvragen. Via deze link kunt u precies berekenen hoeveel u dan terug krijgt:
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.
Om u een indruk te geven van de daadwerkelijke kosten hebben wij via de site van de belastingdienst
alvast een proefberekening voor u uitgevoerd.
Bij een verzamelinkomen van € 50.000,- krijgt u voor het
eerste kind op jaarbasis € 996,- terug van de overheid. Dat
houdt in dat u € 564,- euro per jaar zelf betaalt aan de
opvang, oftewel € 47,- per maand. U bent dan zelfs
goedkoper uit dan wanneer u geen gebruik maakt van
kinderopvangtoeslag.
Als u twee kinderen op de opvang heeft (bijvoorbeeld ook
nog een jonger broertje of zusje) dan krijgt u op jaarbasis
met dezelfde berekening € 2340,- terug. U betaalt dan zelf
voor beide kinderen € 780,- per jaar oftewel € 65,- per
maand. Dat is dus per kind maar € 32,50.
Als uw verzamelinkomen lager is dan € 50.000,- ontvangt u meer kinderopvangtoeslag, als het hoger is
dan ontvangt u minder kinderopvangtoeslag.
Als u meer vragen heeft over de opvang dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook kunnen wij
voor u uitrekenen wat de kosten zijn voor de opvang als u ook op andere momenten opvang wilt
afnemen. Voor alle vragen over de kinderopvangtoeslag kunt u het beste kijken op de website van de
belastingdienst via www.toeslagen.nl.

Wat kunnen wij verder voor u betekenen?
Naast de peuteropvang bieden wij ook andere vormen van kinderopvang aan. Zo kunt u bij ons terecht
voor kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook bieden wij voorschoolse en naschoolse
opvang aan voor kinderen van 4-12 jaar. Tijdens de opvanguren bieden wij een gevarieerd
activiteitenprogramma aan om ieder kind een leuke dag te bezorgen. Zie voor meer informatie over de
peuteropvang de website van K.B.S. Carolus (www.carolusschool.nl) en van Kinderopvang KaKa
(www.kinderopvangkaka.nl).

