Peuteropvang
Voor peuters van 2 tot 4 jaar

Beste ouders,
In de gemeente Dongen bieden
vier kinderopvangorganisaties,
op zeven locaties, gesubsidieerde
peuteropvang aan. Met deze
folder willen we u op weg
helpen met het maken van een
goede keuze voor uw peuter.

Welkom

Goede start
Alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. Uw peuter is daarom van harte welkom bij de
peuteropvang in de gemeente Dongen bij de aanbieders
die er zijn in de gesubsidieerde peuteropvang. Er zijn vier
aanbieders op zeven locaties in Dongen, ‘s Gravenmoer
en Dongen-Vaart.
Peuteropvang
Alle peuters van 2 tot 4 jaar kunnen naar de peuteropvang
in de gemeente Dongen. Dit is de plek voor peuters om
op de juiste manier te worden uitgedaagd en samen te
spelen en te leren. Peuteropvang stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Zo gaan ze goed voorbereid naar de
basisschool. Daarnaast wordt er opvoedingsondersteuning
geboden aan u als ouder(s). Zowel in de vorm van advisering als voorlichting. Drie van de vier aanbieders werken
met VE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers en
programma’s.
Voorschoolse Educatie (VE)
Een onderdeel van peuteropvang is Voorschoolse Educatie
(VE). Dit is een programma waarmee kinderen spelenderwijs extra worden ondersteund. Kinderen die wat extra
ondersteuning nodig hebben om goed voorbereid te zijn
op de basisschool, krijgen een zogenoemde VE-indicatie
van het consultatiebureau. Peuters met een VE-indicatie
krijgen (gratis) extra uren peuteropvang.
Aanmelden
U kunt uw peuter rechtstreeks aanmelden bij één van de
vier aanbieders. U bent als ouder geheel vrij in de keuze
van peuteropvang.

Kwaliteit
Kwaliteit

Hoe ziet de peuteropvang er uit?
Alle gesubsidieerde peuteropvang aanbieders in de
gemeente Dongen werken met een erkend programma.
De aanbieders moeten voldoen aan alle wettelijke eisen
voor kinderopvang.
Zij worden daar op gecontroleerd door de onafhankelijke Inspectie Kinderopvang van de GGD. Resultaten
kunt u inzien via www.landelijkregisterkinderopvang.nl
Belangrijke aspecten van de kwaliteit zijn:
•	1 pedagogisch medewerker op 1-8 kinderen,
2 pedagogisch medewerkers op 9-16 kinderen.
•	Een pedagogisch medewerker is altijd een gekwalificeerd medewerker die voldoet aan de wettelijke opleidingseisen. Een VE-locatie beschikt over VE-gecertificeerd personeel.
•	Opvangduur van 2 dagdelen per week van 4 uur per
dag. VE* geïndiceerde kinderen ontvangen 4 dagdelen per week van 4 uur (de 2 extra dagdelen zijn
‘gratis’, voor peuters vanaf 2,5 jaar).
•	Uw kind komt in een vaste groep met vaste pedagogisch medewerkers.
•	Er zijn vaste breng- en ophaaltijden.
•	De combinatie met kinderdagopvangkinderen wordt
alleen gemaakt als zonder die combinatie geen
peuteropvang mogelijk is. Dit is het geval wanneer
het aantal kinderen structureel minder dan 8 is.

Aanbieders peuteropvang
Kinderopvang De Toverdroom
Biedt peuteropvang op twee locaties, in Dongen en in
‘s Gravenmoer.
Methode
Ze werken volgens de methode Uk & Puk.
Kijk op www.detoverdroom.nl voor meer informatie
over locaties, tarieven en openingstijden.
De Bengels

De Bengels

De Ukke-Pukken

De Ukke-Pukken

Kindercentrum Petito’s
Biedt peuteropvang op één locatie in de gemeente Dongen.
Methode
Ze werken volgens de methodiek Uk & Puk / Puk & Ko.
Kijk op www.petitos.nl voor meer informatie over de locatie,
tarieven en openingstijden.
Petito’s Amigo’s

Petito’s

Vragen? Aanmelden? Neem contact op met de aanbieder

KID Kindercentra
Biedt peuteropvang op twee locaties, in Dongen en in Dongen
Vaart.
Methode
Ze werken volgens de methodiek PIRAMIDE.
Kijk op www.kinderopvangindongen.nl voor meer informatie
over de locaties, tarieven en openingstijden.
Vosjes

Kiddy

De Tovertuin
Biedt peuteropvang op twee locaties in de gemeente Dongen.
Deze locatie biedt geen VE aan.
Kijk op www.detovertuindongen.nl voor meer informatie
over de locatie, tarieven en openingstijden.

De Ontdektuin

De Ottertuin

Kosten

Ouderbijdrage
Als ouder betaalt u in ieder geval een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage
voor de peuteropvang.
Dit kan op verschillende manieren:
Werkende ouders en kinderopvangtoeslag
Als u de zorg voor uw kind(eren)
combineert met werk of een studie,
komt u waarschijnlijk in aanmerking
voor kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag krijgt u van de belastingdienst en u moet deze toeslag
zelf aanvragen. Op www.toeslagen.nl
kunt u uitrekenen hoeveel toeslag
u kunt krijgen.Hoe hoog de toeslag
is hangt af van uw inkomen en van
de uurprijs van de aanbieder.
De belastingdienst berekent uw toeslag over het maximumuurtarief.
U betaalt de volledige uurprijs aan
de aanbieder van de peuteropvang.
De toeslag wordt door de belastingdienst als voorschot aan u uitbetaald
voor de maand daarna.
Geen recht op kinderopvangtoeslag?
Dan gemeentelijke regeling!
Werkt u niet, of één van beide niet?
En/of volgt u geen studie of traject,
dan kunt u in aanmerking komen
voor een gemeentelijke regeling.

Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
Om in aanmerking te komen voor
de gemeentelijkeregeling moet u
een ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ invullen.
Het formulier ‘Verklaring geen recht
op kinderopvang-toeslag’ zit in deze
folder. Van beide ouders moet een
inkomensverklaring worden toegevoegd (uitgezonderd één-ouder-gezinnen). Deze ingevulde verklaring levert
u in bij de kinderopvangorganisatie.
De kinderopvangorganisatie en de
gemeente beoordelen uw gegevens.
Als blijkt dat u geen recht heeft op
kinderopvangtoeslag, dan komt in
aanmerking voor de gemeentelijke
regeling. De gemeente geeft dan
subsidie aan de kinderopvangorganisatie zodat u een lager tarief betaald.
Dit tarief geldt voor 2 dagdelen peuteropvang en is gelijk aan wat u zou
betalen als u wel recht had op kinderopvangtoeslag. Om de hoogte van de
ouderbijdrage te kunnen berekenen
heeft de kinderopvangorganisatie
uw inkomensverklaring en (indien
van toepassing) die van uw (toeslag)partner nodig.

Toelichting inkomensverklaring
Wat is een Inkomensverklaring?
Een inkomensverklaring is een officiële
verklaring van de Belastingdienst met
uw inkomensgegevens over een bepaald
belastingjaar. De inkomensverklaring
wordt gebruikt om instanties te informeren die geen inzage hebben in de
inkomensgegevens van burgers.
Deze verklaring kunt u gratis aanvragen
bij de Belastingdienst. Ga hiervoor naar
www.belastingdienst.nl en typ
inkomensverklaring in de zoekbalk in.
Zorg ervoor dat u bij het aanvragen
uw Burgerservicenummer(s)(BSN) bij
de hand hebt. Beide ouders/verzorgers
(bij eenoudergezin één ouder/verzorger)
moeten de inkomensverklaring aanvragen, ieder met hun eigen BSN.
Voorwaarde voor het kunnen aanvragen
van een inkomensverklaring is dat u
belastingaangifte hebt gedaan.
U kunt geen inkomensverklaring
aanvragen?
Als u geen belastingaangifte heeft
gedaan, dan kunt u geen inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst.
U moet dan op een andere wijze aantonen dat er sprake is van één inkomen
en er geen bijdrage is van UVW of
gemeente volgens de in de Wet kinderopvang onder hoofdstuk 2 genoemde
redenen. Vul het formulier ‘Verklaring
geen recht op kinderopvangtoeslag’

in en lever bewijsstukken aan waaruit blijkt dat u geen recht heeft op
kinderopvangtoeslag en hoe hoog
uw inkomen is.
Waar worden deze verklaring en
inkomensverklaring/ bewijsstukken
voor gebruikt?
Deze verklaring en de inkomensverklaring (en) van de Belastingdienst en/of
andere bewijsstukken van de hoogte
van uw inkomen worden gebruikt om
te kunnen bepalen of u in aanmerking
komt voor de gemeentelijke regeling.
Daarnaast worden ze gebruikt om te
kunnen beoordelen onder welke
inkomenscategorie u valt en welk
tarief u moet betalen voor peuteropvang. U moet de gevraagde stukken
inleveren vóórdat uw kind met peuteropvang start. U krijgt dan een lager
tarief in rekening gebracht voor deelname aan het peuterprogramma voor
maximaal 2 dagdelen per week.
Wanneer de benodigde formulieren
niet aanwezig zijn, zal het reguliere
tarief in rekening worden gebracht.

1	Een overschrijding van het maximum aantal uren kinderopvang waarover men recht heeft op kinderopvangtoeslag (140% van de arbeidsuren van de minstwerkende ouder) geeft geen recht om deze
“Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” in te vullen. In de basis heeft men dan namelijk wel
recht op kinderopvangtoeslag.”
2 Hierbij kan verzocht worden om na 1 mei een recentere versie op te vragen.

Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
Dit formulier en bewijsstuk(ken) inleveren bij kinderopvangorganisatie
De gegevens ouder/verzorger (aanvraag op naam van de ouder/verzorger geen inkomen heeft):
Voorletters en achternaam :
BurgerServicenummer (BSN) :
Straatnaam, huisnummer + toevoeging :
Postcode en woonplaats :

Gegevens kind (het kind dat gaat deelnemen aan peuteropvang):
Voorletters en achternaam :
Geboortedatum :
Maakt gebruik van een peutergroep op locatie:

Hierbij verklaar ik geen recht te hebben op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in
artikel 1.1. van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk (Wko)1.
Ook verklaar ik hierbij (maak uw keuze door het juiste vakje aan te kruisen):
❑	Bij 2 ouders/verzorger: dat er één ouder/verzorgeris met inkomen en de andere ouder/verzorger
geen inkomen heeft en ook niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag
❑	Bij een alleenstaande ouder/verzorger: dat er geen inkomen is en ik ook niet in aanmerking
kom voor kinderopvangtoeslag
❑	Op een andere wijze aan te tonen is dat ik geen recht heb op de kinderopvangtoeslag zoals
bedoeld in de Wet kinderopvang. De bewijsstukken hiervoor heb ik bijgevoegd (jaaropgave
van inkomen of uitkering).
• Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of
ik/wij recht hebben op een gesubsidieerd tarief volgens de gemeentelijke regeling.
• Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is.
• Ik verklaar ermee bekend te zijn dat mijn gegevens door de gemeente op onjuistheid gecontroleerd
kunnen worden bij andere personen en instanties.
• Ik weet dat wijzigingen die het recht op een subsidiebijdrage kunnen beïnvloeden, onmiddelijk
moeten worden doorgegeven aan de kinderopvangorganisatie waar mijn kind peuteropvang krijgt.
Hiervoor moet ik dan ook bewijsstukken aanleveren.
	Als bewijs is een inkomensverklaring (voorheen IB60 verklaring) van mijzelf en (indien van
toepassing) van mijn toeslagpartner bijgevoegd (hoe u deze kunt aanvragen, staat in de toelichting). De bijgevoegde inkomensverklaring heeft betrekking op het meest recent voltooide
kalenderjaar. In de periode tussen 1 januari en 1 mei2 is een inkomensverklaring van het daaraan voorafgaande jaar voldoende.

Handtekening: 				

Plaats en datum :
Voetnoten zie omzijde

