
  Tarieflijst  2021 
Peutergroepen 

 

Genoemde tarieven zijn 'inclusief' zodat u niet voor extra kosten komt te staan. U kunt hierbij 

denken aan maaltijden, vers fruit, zuivel en gezonde tussendoortjes. O.a. uitstapjes en 

bewegingslessen zijn ook bij het tarief inbegrepen.  

’t Peuterschooltje (Bindelwijk) en ’t Peuterklasje (Amstelschool) zijn -net als de basisischolen- 40 

weken per jaar geopend (in de schoolvakanties gesloten). De Peutertuin biedt het hele jaar opvang, 

behalve op de reguliere feestdagen, onze trainingsdag en de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw (51 

weken per jaar geopend). 

 

 

Facturatie van Peuterspeelgroep en Halve Dagopvang vindt plaats van sept t/m juni, dus 10x per 

jaar. Blijft uw kind een heel jaar, dan geeft u de uren uit de groene kolom bij uw aanvraag 

Kinderopvangtoeslag. Blijft uw kind een deel van het jaar bij ons, waarin de maanden juli & aug niet 

zijn opgenomen, dan kun u de uren uit de blauwe kolom opgeven bij de Belastingdienst. U gebruikt 

in beide gevallen natuurlijk het uurtarief uit de kolom ‘bruto uurtarief’. 

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag of heeft u een doelgroepindicatie VE gekregen? 

Dan krijgt u subsidie van de gemeente. 
 

Subsidie tabel Gemeente  
Ouder-Amstel 

2021 (Volgens de VNG 
Adviestabel) 

Gezamenlijk 
toetsingsinkomen 

 Ouderbijdrage 
peuteropvang per uur 

 

  1e kind 2e kind 

Lager dan €20.302 €0,34 €0,34 

€20.303 €31.214 €0,42 €0,36 

€31.215 €42.953 €0,90 €0,45 

€42.954 €58.423 €1,41 €0,46 

€58.424 €83.979 €2,45 €0,68 

€83.980 €116.371 €4,16 €1,07 

€116.372 En hoger €5,60 €1,99 

 

Tarieven peutergroepen 2021

uren p mnd 
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Peuterspeelgroe

p 8.30 - 11.45 
11,67 € 9,04 € 105,50 40 14 € 126,60 € 10,62 € 70,68

Halve dag         

8.00 - 13.00 uur
17,50 € 9,04 € 158,25 40 21 € 189,90 € 15,92 € 105,99

Hele dag           

8.00 - 18.30 uur
44,63 € 8,82 € 393,70 51 x x € 30,74 € 260,46

*De maximale vergoeding van de Belastingdienst bedraagt in 2021: € 8,46 p. uur



Geen recht op kinderopvangtoeslag (éénverdieners) 

U krijgt een inkomensafhankelijke subsidie tot het maximumuurtarief van de toeslagregeling. Dat 

bedraagt in 2021 €8,46. U betaalt dus de ouderbijdrage per uur, plus het tarief dat boven €8,46 ligt.  

Let op! De subsidiepot van de gemeente voor éénverdieners is niet onbeperkt. Voor 2021 kunnen we 

alleen de aanvragen die tot 1 maart bij ons bekend waren, honoreren. Andere aanvragen komen 

vanaf 2022 pas weer in aanmerking voor subsidie. Geef dit alstublieft tijdig bij ons aan; de subsidie-

aanvraag loopt via ons. 

 

Ouderbijdrage bij doelgroep-indicatie Voorschoolse Educatie 

Heeft u een doelgroep-indicatie voor VE, dan ontvangt u 25% van de uren die u afneemt van de 

gemeente, over maximaal 640 uur per jaar. Uw kind heeft recht op tegemoetkoming voor 960 uur in 

totaal voor de periode 2,5-4 jaar. Start uw kind op 3 jarige leeftijd pas, dan kunnen de 960 uur over 

één jaar worden verdeeld. 

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan is op de overige 75% van de afgenomen uren de 

bovenstaande subsidietabel van toepassing. U ontvangt een inkomensafhankelijke subsidie tot het 

maximumuurtarief van de toeslagregeling ((€8,46 in 2021). U betaalt dus voor 75% van de uren de 

ouderbijdrage per uur, plus het tarief dat boven €8,46 ligt. 

Heeft u wél recht op kinderopvangtoeslag, dan ontvangt u ook 25% van de uren die u afneemt van 

de gemeente. Over de overige uren (75%) ontvang u kinderopvangtoeslag (tot het maximale tarief 

van €8,46 p.u.) 

 

Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag 

Ontvang u geen kinderopvangtoeslag? Dan tekent dan een verklaring ‘geen recht op 

kinderopvangtoeslag’ en bent verplicht ons op de hoogte te stellen als u wél recht op 

kinderopvangtoeslag krijgt. De hoogte van de subsidie wordt door Tante Kaatje Kinderopvang 

vastgesteld en rechtstreeks bij de gemeente geïnd. 

 

Inkomensverklaring 

De inkomensafhankelijke ouderbijdrage wordt door Tante Kaatje Kinderopvang bepaald op basis van 

het verzamelinkomen van het voorgaande kalenderjaar volgens de VNG-adviestabel. Ten behoeve 

van de vaststelling van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage vragen de ouders een 

inkomensverklaring aan bij de Belastingdienst en leveren deze in. 

De hoogte van de subsidie wordt door Tante Kaatje Kinderopvang vastgesteld en rechtstreeks bij de 

gemeente geïnd. 

 

LRKP-nummers 

Over de kosten voor de Peutergroep, kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst 

(als u daar recht op hebt). Voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag, heeft u het LRKP-nummer 

nodig van de vestiging. 

 

Peutergroep LRKP-nummer 

Peuterschooltje (Bindelwijk) 113321132 

Peuterklasje (Amstelschool) 246899220 

Peutertuin (Kofschip) 748033786 

 
 

 

Vragen? Neemt contact met ons op: 020 472 21 42 (werkdagen van 9.00 – 13.00 uur) of administratie@tantekaatje.info) 

mailto:administratie@tantekaatje.info

