Tarieven peuteropvang 2019
Wat zijn de kosten voor peuteropvang?
Peuteropvang bij Poko Loko is er op maandag- tot en met vrijdagochtend en in overleg op de dinsdagen donderdagmiddag. Tijdens 40 schoolweken per jaar en per kind 2 dagdelen per week. Als aanvulling
op de gewone opvang is 1 dagdeel mogelijk.
De kosten van de 40 schoolweken worden verdeeld over 12 maanden.
Ouderbijdrage
Kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente een deel van de
kosten. Wij regelen dit met de gemeente. Jouw kind kan maximaal twee dagdelen naar de
peuteropvang. De prijs is inclusief luiers, vers fruit en de activiteiten. Wij rekenen geen inschrijfkosten.
Hier kan je zien welke ouderbijdrage in jouw situatie van toepassing is:
Ouderbijdrage peuteropvang 2019
Gezamenlijk
gezin 2018

toetsingsinkomen Ouderbijdrage per uur
1e kind per maand
lager dan
€ 19.433,00
€ 0,32 € 5,87
€ 19.434,00
€ 29.879,00
€ 0,40 € 7,33
€ 29.880,00
€ 41.116,00
€ 0,86 € 15,77
€ 41.117,00
€ 55.924,00
€ 1,34 € 24,57
€ 55.925,00
€ 80.387,00
€ 2,32 € 42,53
€ 80.388,00
€ 111.393,00
€ 3,94 € 72,23
€ 111.394,00
en hoger
€ 5,31 € 97,35
Kinderopvangtoeslag
Je kan kinderopvangtoeslag krijgen als jij en jouw eventuele toeslagpartner werken, een traject naar
werk volgen of een opleiding of verplichte inburgeringscursus volgen.
Op www.toeslagen.nl kan je een berekening maken met wat de werkelijke kosten voor jou zijn.
Aantal uren per maand: 18,33. Uurtarief: 8,02 euro per uur.
VVE indicatie / extra uren
Sommige peuters kunnen een extra steuntje in de rug gebruiken bij hun ontwikkeling en mogen extra
uren naar de peuteropvang. Zo verloopt de overgang naar de basisschool soepeler. Heeft jouw kind
een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau? Dan zijn deze extra uren kosteloos.
Meer informatie? Bel 0598-452799 of stuur een e-mail naar info@poko-loko.nl
Peuteropvang gesloten in 2019
Kerstvakantie
:
dinsdag 1 t/m vrijdag 4 januari
Voorjaarsvakantie
:
maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari
2e paasdag
:
maandag 22 april
Meivakantie
:
maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei
Hemelvaart
:
donderdag 30 mei
Pinkstervakantie
:
maandag 3 juni t/m maandag 10 juni
Zomervakantie
:
maandag 15 juli tot en met vrijdag 23 augustus
Herfstvakantie
:
maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober
Kerstvakantie
:
maandag 23 december ‘18 t/m vrijdag 4 januari ‘19

