Tarieven peuterspeelgroep 2018
Bruto uurtarief € 7,45
Hier kunt u nog kinderopvangtoeslag over aanvragen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen
A. de werkende ouders
B. niet werkende ouders ouders/verzorgers
C. ouders van VVE kinderen.
A Werkende ouder(s)
Bruto uurtarief is €7,45, in de tabel netto uurtarief, onder welkom, staat wat de
netto kosten per inkomensgroep zijn.
De peuterspeelgroep valt onder de Wet Kinderopvang. Als je beiden werkt en/of
studeert of alleenstaande werkende ouder bent dan kom je in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag. Je betaalt het brutobedrag van € 7,45 per uur aan de SKR
en krijgt via de belastingdienst de kinderopvangtoeslag maandelijks teruggestort.
Je kunt minimaal 2 en maximaal 3 ochtenden gebruik maken van de
peuterspeelgroep.
B Niet werkende ouders of 1 verdiener
Je betaalt naar inkomen. De gemeente is hierbij subsidieverlener. Aan de hand
van het bruto jaarinkomen wordt door onze administratie het uurtarief
vastgesteld. Je kunt minimaal 2 en maximaal 3 ochtenden gebruik maken van de
peuterspeelgroep, met dien verstande dat slechts voor maximaal 2 ochtenden
subsidie wordt verleend. Voor de 3de ochtend betaal je € 7,45 per uur.
Wil je gebruik maken van deze subsidie dan dien je de meest recente jaaropgave
of de laatste 3 loonstroken in te leveren bij de administratie, Drostenhof 2a
Rolde. Wanneer we geen gegevens ontvangen wordt je ingedeeld onder het
hoogste tarief.
Wijzigt het inkomen lopende het jaar met meer dan 10 % dan volgt er een
herberekening. Je bent verplicht deze wijziging aan ons door te geven.
C VVE (vroeg en voortijdse educatie)
Maandprijs voor 3 ochtenden per week
Werkende en niet werkende ouders van kinderen met een vve indicatie hebben recht op
een gesubsidieerde plek. Deze kinderen kunnen 3 ochtenden gebruik maken van de
peuterspeelgroep. Je betaalt ongeacht het inkomen een vast bedrag van €90,- per kind
voor 2 dagdelen per jaar. Voor het derde dagdeel betaal je een inkomens afhankelijk
tarief. Zie tabel “netto uurtarief” onder welkom.
Bij vragen dan kun je op maandag t/m donderdagmorgen bellen met de administratie,
telefoonnummer 0592-242576

