Tarieflijst 2022

aug

Peutergroepen
’t Peuterschooltje (Bindelwijk) bestaat uit 2 groepen met maximaal 16 kinderen: de Kaboutertjes en
de Rakkertjes. De groepen zijn -net als de basisischolen - 40 weken per jaar geopend (in de
schoolvakanties gesloten).
Genoemde tarieven zijn 'inclusief' zodat u niet voor extra kosten komt te staan. U kunt hierbij
denken aan lunch, vers fruit, zuivel en diksap. O.a. Extra Taalstimulering en bewegingslessen zijn ook
bij het tarief inbegrepen.
Tarieven peutergroepen
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*De maximale vergoeding van de Belastingdienst bedraagt in 2022:

€ 8,50

Peuterspeelgroep kan afgenomen worden in de eerste 3 maanden na de start én in schooljaar 2022-2023 bij de Rakkertjesgroep
(voorheen Peuterklasje) als overgangsfase

Facturatie 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’.
Ouderbijdrage bij doelgroep-indicatie Voorschoolse Educatie (VE) of Peuteraanbod (PA)

Subsidie VE

Gemeente
Ouder-Amstel

Gezamenlijk
toetsingsinkomen

Lager dan
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€85.147,€117.990,-
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En hoger
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(Volgens de VNG
Adviestabel)

Ouderbijdrage
peuteropvang per uur
1e kind

2e kind

€0,34
€0,43
€0,92
€1,44
€2,50
€4,24
€5,64

€0,34
€0,37
€0,46
€0,47
€0,70
€1,09
€2,03

Heeft u een doelgroep-indicatie voor VE, dan ontvangt u 25% van de uren die u afneemt van de
gemeente (over maximaal 16 uur per schoolweek), zodra uw kind 2,5 jaar is.
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan is op de overige 75% van de VE-uren de
bovenstaande subsidietabel van toepassing. U ontvangt een inkomensafhankelijke subsidie tot het
maximumuurtarief van de toeslagregeling ((€8,50 in 2022). U betaalt dus voor 75% van de VE-uren
de ouderbijdrage per uur, plus het tarief dat boven €8,50 ligt.
Heeft u wél recht op kinderopvangtoeslag, dan ontvangt u ook 25% van de uren die u afneemt van
de gemeente (over maximaal 16u per schoolweek). Over alle overige uren (75%) ontvang u
kinderopvangtoeslag (tot het maximale tarief van €8,50 p.u.)
Tegemoetkoming éénverdieners: Peuteraanbod
U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage per uur, tot het maximumuurtarief (€8,50) van de
toeslagregeling (zie tabel hierboven) over 7 tot 11 uur per schoolweek. U betaalt de ouderbijdrage
per uur, plus het tarief dat boven €8,50 ligt. Let op: geef tijdig aan dat u hier gebruik van wilt maken;
de tegemoetkoming wordt verleend, totdat de subsidiepot leeg is.
Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
Ontvang u geen kinderopvangtoeslag? Dan tekent u een verklaring ‘geen recht op
kinderopvangtoeslag’ en bent u verplicht ons op de hoogte te stellen als u wél recht op
kinderopvangtoeslag krijgt.
Inkomensverklaring
De inkomensafhankelijke ouderbijdrage bij “Peuteraanbod” wordt door Tante Kaatje Kinderopvang
vastgesteld op basis van het verzamelinkomen van het voorgaande kalenderjaar.
De hoogte van de subsidie VE wordt door Tante Kaatje Kinderopvang vastgesteld o.b.v. uw
loonopgave 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
Peuterschooltje (Bindelwijk)
Kabouter- & Rakkertjesgroep

LRKP-nummer

113321132

Vragen? Neemt contact met ons op: 020 472 21 42 (ma t/m vr van 8.30 – 13.00 uur) of administratie@tantekaatje.info)

