Peuteropvang Kindercentrum Poko Loko

Inschrijfformulier voor
peuteropvang
Algemene gegevens
Achternaam kind:

Geboortedatum:

Roepnaam kind:

Jongen / Meisje (s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is)

BSN nummer kind:

Nationaliteit:

Adres:
Postcode

Woonplaats:

Naam moeder:

Naam vader:

Nationaliteit moeder:

Nationaliteit vader:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorte land moeder:

Geboorteland vader:

BSN nummer moeder:

BSN nummer vader:

Beroep moeder:

Beroep vader:

Hoogst genoten opleiding:

Hoogst genoten opleiding:

Telefoonnummer 1:

Telefoonnummer 2:

E-mail (ook voor het ontvangen van de factuur):

Extra e-mail:

s.v.p. wijzigingen telefoon en e-mail meteen doorgeven

Gezinssituatie
 Woont bij vader en moeder (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):
O Ja
O Nee, woont elders, nl:________________________________________________________
 In geval van scheiding:
- Hoe is het contact met de andere ouder?____________________________________________
 Thuistaal:
O Nederlands
O Anders nl:____________________________________________________



Naam huisarts: ____________________________ Telefoonnummer: ______________________
Volgt uw kind het inentingsprogramma?:
O Ja
O Nee, want _________________________________________________________________



Naam Tandarts: ___________________________ Telefoonnummer: ______________________



Medische bijzonderheden__________________________________________________________

s.v.p. ook de achterkant invullen

Financiële gegevens
In Midden-Groningen bestaan de volgende vormen van ouderbijdragen:.
1. Ouder(s)/verzorger(s) die (beiden) werken, studeren en/of inburgeren kunnen gebruik maken
van kinderopvangtoeslag.
2. En ouder(s)/verzorger(s) die hiervoor niet in aanmerking komen kunnen gebruik maken van
een gesubsidieerde plaats. Vul daarvoor s.v.p. bijgevoegd formulier van de gemeente in:
Verklaring “wel/geen recht op kinderopvangtoeslag”
Maakt u gebruik van een gesubsidieerde plaats?
Dan dient u bij inschrijving een inkomensverklaring mee te sturen. Op basis hiervan wordt de
voor u geldende ouderbijdrage vastgesteld. Als uw salarisstrook of uitkeringsspecificatie op
het moment van plaatsing niet aanwezig is, dan wordt u automatisch ingedeeld in de hoogste
tariefgroep. Wij kunnen geen restitutie verlenen op mutaties als gevolg van later ingeleverde
inkomensgegevens. Zelfstandig ondernemers dienen uitsluitend een kopie aangifte
inkomensbelasting met winst uit onderneming mee te sturen.
Indien de plaatsing niet per de eerste van de maand ingaat, wordt u naar rato van de maand gefactureerd.
Deze systematiek geldt ook als u niet per einde van de maand stopt. U ontvangt 12 maanden per jaar een
factuur.

Gewenste opvang (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
Maandag
O ochtend 8:15 – 12:15 uur
Dinsdag
O ochtend 8:15 – 12:15 uur
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

O middag 12:15 – 16:15 uur*
O middag 12:15 – 16:15 uur*

O ochtend 8:15 – 12:15 uur

O middag 12:15 – 16:15 uur*

O ochtend 8:15 – 12:15 uur

O middag 12:15 – 16:15 uur*

O ochtend 8:15 – 12:15 uur

Peuteropvang met ingang van de datum:
*vanaf 3 jaar of in overleg

Ondertekening
Plaats:

Datum:

Handtekening:
Onder verantwoordelijkheid van mevr. E.W. Ferguson worden de gegevens van dit formulier alleen gebruikt in
interne administratieve bestanden bij POKO LOKO.
Dit formulier is geen contract waaraan rechten of plichten kunnen worden ontleend.

Ik ben op de hoogte gebracht van de peuteropvang van Poko Loko via:
O
O
O
O
O
O

Mond op mond reclame
De basisschool
GGD/Consultatiebureau
De gemeente, afdeling ________________________________________________________
Website Poko Loko
Anders, nl __________________________________________________________________

Verklaring “wel/geen recht op kinderopvangtoeslag”
Gegevens ouder:
Voorletters en achternaam:

____________________________________________________

Burgerservicenummer:

____________________________________________________

Straatnaam, huisnummer

____________________________________________________

Postcode en woonplaats

____________________________________________________

Gegevens kind dat u opgeeft voor peuteropvang:
Voorletters en achternaam:

____________________________________________________

Geboortedatum:
____________________________________________________
Maak uw keuze door het juiste vakje aan te kruisen (toelichting z.o.z.):
o Ik heb recht op kinderopvangtoeslag ( u hoeft dit formulier verder alleen nog te
ondertekenen)
o Ik heb geen recht op kindertoeslag
Indien U geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dient u een inkomensverklaring mee te sturen bij
deze aanvraag. U kunt een inkomensverklaring opvragen bij de belastingdienst. Zie link hieronder.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aaneen-inkomensverklaring
U dient ook een inkomensoverzicht van beide ouders mee te sturen van afgelopen maand.
Tevens verklaar ik hierbij (maak uw keuze door het juiste vakje aan te kruisen):
o (indien er sprake is van twee ouders/verzorgers) dat er sprake is van één inkomen.
o (indien er sprake is van één ouder/verzorger) dat ik geen inkomen heb.
Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Ik verklaar ermee bekend te zijn dat
mijn gegevens aan de gemeente Midden-Groningen worden verstrekt en door de gemeente op
juistheid kunnen worden gecontroleerd bij andere personen of instanties. Ik weet dat wijzigingen die
het recht op een subsidiebijdrage kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden doorgegeven
aan de instelling waar de peuteropvang gevolgd wordt, onder overlegging van bewijsstukken.
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening:

Plaats en datum:

Toelichting bij de verklaring
Kinderopvangtoeslag
Een ouder die geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kan bij gebruik van peuteropvang in
aanmerking komen voor de gemeentelijke regeling. De ouder dient met het formulier “wel/geen
recht op kindertoeslag”, een inkomensverklaring en een recent inkomens overzicht van beide ouders
te verklaren dat hij/zij geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.
De gemeente geeft dan een subsidie aan de peuteropvang, zodat
de betreffende ouder een lager tarief in rekening gebracht krijgt
voor peuteropvang.
Wat is kinderopvangtoeslag?
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de belastingdienst. U
komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer er sprake is van:
 Twee werkende ouders/verzorgers in één gezin, of wanneer ouders/verzorgers een studie
volgen of deelnemen aan een traject naar werk of inburgeringscursus;
 Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, een studie volgt of deelneemt aan een traject
naar werk of inburgeringscursus;
Wat wordt verstaan onder werk?
De belastingdienst verstaat onder werk:
 In dienst zijn bij een werkgever;
 Zonder vergoeding meewerken in de zaak van uw partner;
 Winst uit onderneming hebben;
 Inkomsten uit andere werkzaamheden hebben, bijvoorbeeld als freelancer of artiest;
 Een re-integratietraject volgen via uw werkgever.
Daarnaast kunt u in een aantal situaties ook in aanmerking kom
en voor kinderopvangtoeslag als u niet werkt. Meer informatie hierover vindt u op:
www.toeslagen.nl. Via deze site kunt u ook de kinderopvangtoeslag aanvragen of een
proefberekening maken.
Hoe kom ik aanmerking voor de gemeentelijke regeling?
Een ouder/verzorger dient aan te tonen dat er geen recht is op kinderopvangtoeslag. Daarvan is
bijvoorbeeld sprake als u niet allebei een inkomen heeft. U kunt dit aantonen door een
inkomensverklaring op te vragen bij de belastingdienst. Zie
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aaneen-inkomensverklaring
Wat is een inkomensverklaring?
Een inkomensverklaring is in feite bedoeld om ander (overheids)instanties, die geen inzage hebben in
de inkomensgegevens van burgers, te informeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een woonstichting
die graag wil weten hoeveel inkomen iemand heeft om vast te kunnen stellen of iemand voor een
bepaalde huurwoning in aanmerking komt. Indien een belastingplichtige een beroep doet op een
dergelijk inkomensafhankelijke regeling van een (overheids)instantie dan wenst zij een overzicht
waarop de inkomensgegevens van de belastingplichtige staat. Hij kan zich in dat geval wenden tot de
belastingdienst met het verzoek een inkomensverklaring te ontvangen. De verklaring moet
aangevraagd worden voor de ouder die geen inkomen heeft, maar deze moet dus wel, eventueel via
de partner, een aangifte ingediend hebben.

