Plaatsingsprocedure
Peuteropvang ’t Kapoentje’
Peuteropvang
Op onze basisschool bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een peuteropvang. Op de
dinsdagmorgen en/ of vrijdagmorgen zijn kinderen van 2,5 tot 4 jaar welkom op ‘t
Kapoentje. Plaatsing vanaf 2,5 jaar is alleen mogelijk indien er geen wachtlijst bestaat. In
principe worden kinderen vanaf 3 jaar altijd geplaatst. Belangrijk is om tijdig aan te melden,
rond het tweede jaar. De starttijd en wachtlijst wordt met name bepaald door moment van
inschrijving en beschikbare plaatsen. Gewichtige redenen kunnen maken dat kinderen
eerder geplaatst worden dan de wachtlijstvolgorde zou doen vermoeden. Hier ligt dan
bijvoorbeeld een overleg met of een advies van het consultatiebureau aan ten grondslag.
We plaatsen maximaal zestien kinderen.
U kunt bij de peuteropvang een aanmeldingsformulier aanvragen.
Pedagogisch beleidsplan
Voor de peuterspeelzaal is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan staat
onze pedagogische visie omschreven en hoe wij normen en waarden willen overdragen. Ook
de ontwikkeling van het kind is een belangrijk item. Hoe wij de taal-en denkontwikkeling, de
sociaal-emotionele ontwikkeling, de creatieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling
willen stimuleren vind u in dit document beschreven. Om een goede hygiëne, veiligheid en
gezondheid te garanderen volgen wij de richtlijnen van de GGD die jaarlijks controleert. U
vindt het pedagogisch beleidsplan en het veiligheidsplan op onze website
www.rehobothschool-capelle.nl
Voor wie en wanneer
Kinderen die op onze school staan ingeschreven zijn welkom op onze peuterspeelzaal. Het is
onze wens om dezelfde identiteit die we elders in de schoolgids genoegzaam verwoorden
ook te willen invullen bij deze vorm van vooronderwijs. Verder kunnen leerkrachten die
buiten het voedingsgebied wonen ook gebruik maken van de peuterspeelzaal. We bieden
twee dagdelen aan per week namelijk de dinsdagmorgen en vrijdagmorgen. U kunt uw
peuter aanmelden via het bijgevoegde aanmeldingsformulier. De rest van het contact over
de peuteropvang loopt grotendeels via ondergetekende. Ongeveer een maand voordat uw
zoon of dochter welkom is bij ons op de peuteropvang, krijgt u hierover bericht.
VGS en Flexkids
Eerder vielen alle peuterspeelzalen onder de Wet Welzijn, maar de overheid heeft bepaald
dat peuterspeelzalen niet meer in hun oude vorm mochten blijven bestaan.
Peuterspeelzalen en voorscholen moeten worden omgevormd naar peuteropvang-groepen
die vallen onder de Wet Kinderopvang. Als een peuterspeelzaal wordt ‘geharmoniseerd’
worden er extra administratieve, personele en pedagogische eisen gesteld. In het kader van
deze veranderingen zijn wij franchisenemer worden bij VGS/Flexkids. We kunnen binnen de
kaders van het franchisenemerschap volledig zelfstandig blijven. VGS/Flexkids neemt als

franchisegever ons een gedeelte van de kind- en financiële administratie uit handen,
ondersteunt ons op pedagogisch gebied en houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen
in de kinderopvang. De peuterspeelzaal blijft hiermee een zelfstandige stichting, maar kan
op die punten waarop dat nodig is, terugvallen op Flexkids.
Kosten peuteropvang
 Ouders die beiden een betaalde baan hebben, krijgen recht op Kinderopvangtoeslag.
Wel speelt de hoogte van uw inkomen een rol bij de kinderopvangtoeslag die u
krijgt. Zie voor meer informatie:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/pri
ve/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag-2018/
Het registratienummer van ’t Kapoentje waarmee we geregistreerd staan in het
Landelijk Register Kinderopvang is 139556321. Dit nummer heeft u nodig wanneer
u KOT wilt aanvragen.
 Kostwinners (gezinnen waarvan één beide ouders de kost verdient en de ander geen
betaald werk verricht) kunnen geen Kinderopvangtoeslag aanvragen. Wel kan er voor
deze ouders, mits ze in Capelle aan den IJssel wonen, door school subsidie worden
aangevraagd bij de gemeente. Deze subsidie wordt aan de peuteropvang uitgekeerd.
De Stichting Peuteropvang op Gereformeerde Grondslag (SPOGG) heeft besloten alle
ouders (dus binnen en buiten Capelle aan den IJssel) die niet in aanmerking komen
voor kinderopvangtoeslag, tegemoet te komen. Om in aanmerking te komen voor
deze subsidieplaats hebben we de inkomensverklaringen van beide ouders nodig.
Hoe u een inkomensverklaring kunt opvragen, wordt uitgelegd in deze link:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-eninkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring. Deze
inkomensverklaringen dient u bij het aanmeldingsformulier toe te voegen.
In de meeste gevallen maakt het niet uit of u kinderopvangtoeslag ontvangt of subsidie van
de gemeente / tegemoetkoming van school ontvangt.
De belastingdienst hanteert voor haar kinderopvangtoeslag het maximale bedrag van € 8,02
per uur. De gemeente Capelle aan den IJssel hanteert een opslag van € 1,21 per uur. Over de
opslag kan geen toeslag of subsidie worden aangevraagd.
De afgesproken uurprijs in Capelle aan den IJssel is voor 2019 € 9,23.
Enkele gegevens op een rij:
Uurprijs:
Max. bedrag waarover kinderopvangtoeslag kan worden ontvangen:
Vaste eigen bijdrage ouders / opslag gemeente:
Opvanguren per morgen:
Gem. aantal opvanguren per maand:
Opvangweken per schooljaar:
Bruto kosten per jaar (zonder aftrek Kinderopvangtoeslag of subsidie):
Bruto maandbedrag ((zonder aftrek Kinderopvangtoeslag of subsidie):
Aantal facturatiemaanden (in juli een augustus wordt NIET gefactureerd):

€ 9,23
€ 8,02
€ 1,21
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Overzicht kosten voor ouders

Gezamenlijk
toetsingsinkomen
€ 25.000,=
€ 50.000,=
€ 75.000,=
€ 100.00,=

Bruto kosten voor Subsidie
of Netto kosten voor de
één morgen
tegemoetkoming
ouders
€ 110,76
€ 92,00
€ 18,75
€ 110,76
€ 77,86
€ 32,90
€ 110,76
€ 62,94
€ 47,82
€ 110,76
€ 45,71
€ 65,05

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen!
Met vriendelijke groet,
J. van Dijk

