Tarieven 2018 peuterwerk Gemert-Bakel Boekel Venhorst stichting GOO Kinderopvang
Peuterwerk biedt twee dagdelen per week opvang aan peuters in een uitdagende omgeving waar ‘spelend leren’ centraal staat. Uw peuter
krijgt volop de ruimte en gelegenheid te experimenteren en te ontdekken met leeftijdsgenootjes.

Gemeentelijke bijdrage
Peuterwerk wordt mede gefinancierd door de gemeente. De bijdrage is niet voldoende om de kosten te dekken, daarom draagt u als ouder
ook bij in de kosten. Afhankelijk van uw arbeidssituatie valt de plaatsing onder de Wet Oké (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie)
of de Wet kinderopvang. Hieronder leest u meer over deze twee soorten plaatsingen.

1. Plaatsingen onder de Wet kinderopvang
Plaatsingen van kinderen waarvan beide ouders werken, vallen onder de Wet kinderopvang. Ook alleenstaande ouders die werken, vallen
onder de Wet kinderopvang. Deze ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. Het uurtarief in deze Tarievenwijzer is een bruto bedrag,
de kinderopvangtoeslag moet u daarop in mindering brengen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezinsinkomen. Via de
Belastingdienst kunt u deze toeslag aanvragen. Dit gaat vaak om een aanzienlijk bedrag, het is dus zeker de moeite waard om dat voor uw
eigen situatie na te gaan. De toeslag ontvangt u maandelijks, vooraf op uw rekening. Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie
over de kinderopvangtoeslag. Tevens kunt u een proefberekening maken waarmee u de hoogte van uw toeslag bepaalt.

2. Plaatsingen onder de Wet Oké

Peuterwerk

uurtarief

Ouderparen die niet beiden werken, vallen onder de Wet Oké.

Wat wordt verstaan onder werk?
Onder werk verstaan wij dat u:
 in dienst bent bij een werkgever
 zonder vergoeding meewerkt in de zaak van uw partner
 winst uit onderneming heeft
 inkomsten uit andere werkzaamheden hebt, bijvoorbeeld als freelancer of artiest
 een re-integratietraject volgt via uw werkgever

Wet Oké

€ 2,99

Wet kinderopvang

€ 7,66

Openingstijden peuterwerk
De openingstijden van onze peuterwerklocaties verschillen onderling. De openingstijden sluiten aan bij de haal- en brengtijden van de
basisscholen in de omgeving. Daardoor variëren de maandbedragen.

Gemiddelde maandbedragen en opvanguren
Het maandbedrag en de opvanguren op uw factuur zijn gemiddelden. GOO brengt 40 weken opvang per jaar in rekening. Het aantal uren
dat wij per week in rekening brengen is afhankelijk van de openingsuren van de peuterwerklocatie. Er wordt een jaarbedrag berekend op
basis van de 40 weken opvang en de openingstijden, dat jaarbedrag wordt gedeeld door 12 maanden. Zo ontstaat een maandelijks
gelijkblijvend bedrag.

Combinatie van dagdelen
Op enkele van onze grotere peuterwerklocaties werken wij met vaste combinatie van dagdelen, vaak een combinatie van een ochtend en
een middag. Op locaties zonder vaste combinatie van dagdelen, kunt u vrij kiezen uit een ochtend en een middag. Daar waar alleen ’s
ochtends peuterwerk wordt aangeboden bieden wij uiteraard alleen ochtendopvang.

Extra dagdeel
In bepaalde gevallen heeft u recht op een extra derde of vierde dagdeel opvang. Deze wordt betaald door de gemeente. In overleg met
betrokkenen wordt bepaald of u daarvoor in aanmerking komt.
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Ruilservice GOO dagopvang
Binnen GOO kunt u gebruik maken van een aantal ruildagen. Dit betekent dat u een aantal dagdelen, dat u niet gebruikt wellicht op een
ander moment kunt inzetten. Op de groep wordt bijgehouden welke dagdelen uw kind niet aanwezig was, bijvoorbeeld door ziekte of
vakantie of een feestdag. U kunt die dagdelen ruilen met een vergelijkbaar dagdeel. De ruildagen vervallen na een jaar van de dag van
verhindering van uw kind en na beëindiging van de opvang. Het gebruik van ruildagen is een service, er kunnen geen rechten aan worden
ontleend. Er wordt namelijk altijd gekeken of er in de groep van het kind plek is. De ruildag kan twee weken voorafgaande aan de gewenste
ruildag bij de pedagogisch medewerker aangevraagd worden. Indien er bij een ruiling of extra dagdeel geen mogelijkheid is om een kind te
plaatsen binnen de huidige vaste groep, dan is er de mogelijkheid dat het kind naar een andere groep op dezelfde locatie geplaatst kan
worden, ouders tekenen dan voor akkoord.

Beëindigen van de plaatsing
De plaatsing eindigt op het moment dat uw kind naar de basisschool gaat. Aangezien bij aanvang van de plaatsing de begindatum van de
basisschool niet bekend is, houden wij in onze administratie als einddatum de vierde verjaardag aan. Zodra de einddatum bekend is, raden
wij u aan deze door te geven aan de afdeling cliëntadministratie van GOO. Bij voortijdige (gedeeltelijke) beëindigingen hanteren wij een
opzegtermijn van één maand.

Sluitingsdagen
Bij GOO is uw kind het hele jaar door welkom. Op een aantal feestdagen zijn onze
locaties echter gesloten, of eerder gesloten. De sluitingsdagen zijn Nieuwjaarsdag, 2e
paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en 1e en 2e kerstdag. Op 24 en 31
december zijn de kindercentra om 17.00 uur gesloten. Er geldt geen restitutie voor

Rijksnorm Wet kinderopvang
De overheid stelt jaarlijks de rijksnorm vast. Deze
rijksnorm is het maximale uurtarief waarover u
kinderopvangtoeslag ontvangt. Voor 2018 is deze
voor peuterwerk vastgesteld op € 7,45

feestdagen, wel kunt u deze dagen ruilen.

Kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht
U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen voor de maand waarin de aanvraag wordt gedaan en voor de drie maanden ervoor.

LRK-nummer
Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag dient de kinderopvanglocatie geregistreerd te staan in het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK). Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag of het doorgeven van een wijziging heeft u een LRK-nummer nodig. De
LRK-nummers van onze locaties kunt u vinden op onze website bij de locatiegegevens. Het Landelijk Register Kinderopvang kunt u ook
raadplegen op internet, https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Kinderopvangtoeslag en verlies van baan
Werkt u in loondienst en stopt u met werken, of stopt u met uw onderneming? Dan hebt u nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag.
Aan deze regeling zijn voorwaarden verbonden, die kunt u lezen op www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Algemene Voorwaarden
Op onze plaatsingen onder de Wet kinderopvang zijn de algemene voorwaarden van de Branchevereniging van toepassing. U vindt deze op
onze internetsite www.stichtinggoo.nl

Tarieven 2018 peuterwerk Gemert-Bakel, Boekel-Venhorst
www.stichtinggoo.nl
postbus@stichtinggoo.nl
088-0088500

