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Schoonhoven, 1 november 2017 
 
Betreft: informatie en tarieven peuteropvang ’t Lekkertje 2018 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
September jl. heeft u van de gemeente Krimperwaard de folder Peuteropvang in de gemeente 
Krimpenerwaard vanaf 2018 ontvangen. Daarin heeft u kunnen lezen dat de peuterspeelzaal als 
organisatievorm verdwijnt en peuteropvang wordt. Maar wat betekent deze verandering voor u? In 
deze brief willen wij u daar graag over informeren. 
 
Peuterspeelzaal wordt peuteropvang 
Vanaf 1 januari 2018 valt de peuterspeelzaal onder de Wet kinderopvang en moet de 
peuterspeelzaal aan dezelfde kwaliteitseisen als de reguliere kinderopvang voldoen. Daarom zullen 
we het aanbod peuterspeelzaal ook peuteropvang gaan noemen. Eén van de eisen is bijvoorbeeld 
dat er 2 gekwalificeerde beroepskrachten op een groep van 16 kinderen aanwezig moeten zijn. De 
opzet verandert niet: het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind in de voorbereiding op 
school.  
 
Praktische wijzigingen 
De gemeente heeft in haar subsidievoorwaarden bepaald dat elke peuter in de leeftijd van 2 jaar 
tot 4 jaar recht heeft op minimaal 6 uur peuteropvang per week verdeeld over 2 dagdelen per 
week. Kinderen met een indicatie van de consultatiebureauarts voor voorschoolse educatie (VVE) 
kunnen gratis 4 uur extra per week naar de peuteropvang.  
 
De openingstijden van de peuteropvang wijzigen per 1 januari 2018 om aan de nieuwe regels te 
kunnen voldoen.  
De openingstijden voor peuteropvang ’t Lekkertje worden per 1 januari 2018 als volgt: 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Morgen 8.15u - 12.15u 8.15u - 12.15u 8.15u - 12.15u 8.15u - 12.15u Gesloten  

Middag 13.00u – 15.00u 13.00u – 15.00u 13.00u – 15.00u 13.00u – 15.00u Gesloten 

 
Door de sluiting op vrijdag verandert ook de combinatie van af te nemen dagdelen: 

• Maandagmorgen en donderdagmiddag wordt maandagmorgen en woensdagmiddag 

• Dinsdagmorgen en donderdagmorgen wordt dinsdagmorgen en donderdagmiddag 

• Dinsdagmiddag en vrijdagmorgen wordt dinsdagmiddag en donderdagmorgen 
De combinatie maandagmiddag en woensdagmorgen verandert niet.  
 
Financiële wijzigingen 
Ook in de financiering doen zich wijzigingen voor. Afhankelijk van het feit of er recht is op 
kinderopvangtoeslag of niet en afhankelijk van de hoogte van het inkomen subsidieert de gemeente 
de peuteropvang. Wij hebben deze subsidie voor elke locatie met peuteropvang (peuterspeelzaal) 
aangevraagd.  
 
Er worden standaard 2 dagdelen voor totaal 6 uur per week afgenomen. Peuteropvang is gedurende 
40 weken per jaar. U ontvangt per maand een factuur, waarbij de kosten omgerekend zijn over 12 
maanden. Als uw kind een indicatie voor VVE heeft, worden deze 4 uur per week extra 
peuteropvang betaald vanuit de VVE-subsidie van de gemeente en zijn daar voor ouders dus geen 
verdere kosten aan verbonden. 
 
Er zijn 2 mogelijkheden: óf u ontvangt voor de peuteropvang kinderopvangtoeslag óf u heeft geen 
recht op kinderopvangtoeslag.  
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1. Recht op kinderopvangtoeslag 
Bent u een twee-oudergezin en heeft u beiden een betaalde baan? Of bent u een alleenstaande 
ouder en heeft u een betaalde baan óf studeert u óf volgt u een re-integratietraject? Dan komt u in 
aanmerking voor kinderopvangtoeslag.  
 
De kinderopvangtoeslag dient u zelf aan te vragen bij de belastingdienst. Wat de voorwaarden zijn 
en hoe u deze toeslag aan kunt vragen staan in de flyer van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Deze flyer is bij deze brief gevoegd. Let erop dat u vóór 15 november uw 
kinderopvangtoeslag aanvraagt! Later kan ook, maar dan ontvangt u de toeslag ook later. U kunt op 
de site van de belastingdienst een proefberekening maken. Met de informatie in deze brief kunt u 
de toeslag aanvragen. 
 
Als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag is het tarief voor peuteropvang in 2018 €7,45 

per uur. Voor 6 uur peuteropvang per week ontvangt u een factuur van €149,00. Via de 

kinderopvangtoeslag ontvangt u daarvan een deel weer terug. Om u een indruk te geven van wat de 
netto kosten voor u als ouder zijn, 2 rekenvoorbeelden.  

• Bij een gezamenlijk jaarinkomen van €37.000 ontvangt u €6,41 per uur aan toeslag terug en kost 

u de peuteropvang netto €20,80 per maand 

• Bij een gezamenlijk jaarinkomen van €65.000 ontvangt u €4,98 per uur aan toeslag terug en kost 

u de peuteropvang netto €49,40 per maand. 

 
U heeft voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag het LRK-nummer van de peuteropvang 
nodig. Het LRK-nummer van ’t Lekkertje is 128305058. Als u met ingang van 1 januari 2018 geen 
gebruik meer van de peuteropvang wilt maken, verzoeken wij u dit ons vóór 18 november 2017 per 
mail aan administratie@stkos.nl te laten weten. Wanneer wij geen bericht van u ontvangen, sturen 
wij zo spoedig mogelijk een contract voor de plaatsing van uw kind op de peuteropvang.   
 

2. Geen recht op kinderopvangtoeslag 
Bent u een twee-oudergezin en heeft een van beiden een betaalde baan? Of bent u een 
alleenstaande ouder zonder een betaalde baan, studie óf re-intergratietraject? 
Dan heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag.  
 
Dit toont u aan door het formulier Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag voor de 
ouder met inkomen in te vullen. Dit formulier is bij deze brief gevoegd. Ook moet u een 
inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) op vragen bij de belastingdienst. Beide documenten 
stuurt u ingevuld naar postadres Kinderopvang Schoonhoven, Marconiplein 1, 2871 JG te 
Schoonhoven of mailt u naar administratie@stkos.nl. Voor de peuteropvang betaalt u een 
inkomensafhankelijke bijdrage. De bijdrage vindt u terug in onderstaande tabel. 
 
Belangrijk voor ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben! 
Als wij geen ingevuld formulier met een inkomensverklaring van u ontvangen, gaan wij ervan uit dat 
u recht op kinderopvangtoeslag heeft en zullen wij u dus het tarief van €7,45 per uur in rekening 
moeten brengen. Het is belangrijk dat u, als u niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, 
zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór 18 november 2017 het formulier Ouderverklaring en de 
inkomensverklaring invult en naar ons opstuurt.  
 
Als u met ingang van 1 januari 2018 geen gebruik meer van de peuteropvang wilt maken, verzoeken 
wij u dit ons vóór 18 november 2017 per mail aan administratie@stkos.nl te laten weten. Wanneer 
wij geen bericht van u ontvangen, sturen wij zo spoedig mogelijk een contract voor de plaatsing van 
uw kind op de peuteropvang.   
 
 
 
 

mailto:administratie@stkos.nl
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De inkomensafhankelijke ouderbijdrage per 1 januari 2018 is als volgt: 
 

Inkomen op jaarbasis Factuur per maand 

€18.850 of lager €9,00 

€18.850 - € 28.981 €10,00 

€28.982 - € 39.880 €19,00 

€39.881 - € 54.242 €29,60 

€54.243 - € 77.970 €51,40 

€77.971 - € 108.044 €86,80 

€108.045 of hoger €99,40 

 
Heeft u nog vragen? 
 
We realiseren ons dat wij u in deze brief veel informatie geven. Als u naar aanleiding van deze 
informatie nog vragen heeft dan verwijzen wij u graag naar de informatiepagina op onze website  
https://kinderopvangschoonhoven.nl/peuteropvang.  Ook kunt u op werkdagen tijdens 
kantoortijden naar het kantoor in Schoonhoven bellen of ons een mail sturen. Het telefoonnummer 
is 0182-387474 en e-mail is info@stkos.nl. Ook kunt u met uw vragen bij de pedagogisch 
medewerkers van de peuteropvang terecht. 
 
Wij organiseren een inloopspreekuur op vrijdag 10 november 2017 van 8.30u tot 9.30u op de 
locatie bij ’t Lekkertje. U bent daar voor verdere toelichting en persoonlijke vragen van harte 
welkom!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
W.M.(Marja) Katoen 
Directeur 
 
 
 
 
 
Bijlagen: Formulier Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag.  
     Flyer De peuterspeelzaal wordt kinderdagverblijf. Heeft u ook recht op  
     kinderopvangtoeslag? van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

https://kinderopvangschoonhoven.nl/peuteropvang

