Tarievenlijst PEUTERSPEELZAAL "Peuters in het Wild" 2021

Geldig van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

LOCATIE DIERDONK
De prijzen op onze tarievenlijst zijn bruto prijzen. Deze bruto tarieven betaalt u aan De Bereboot voorafgaand aan de opvolgende maand. U betaalt netto slechts een gedeelte van deze
opvangkosten. Wanneer u kinderopvangtoeslag aanvraagt, ontvangt u van de belastingdienst maandelijks, voorafgaand aan de opvolgende maand, rond de 21ste van de maand; een
inkomensafhankelijke bijdrage. Kinderopvangtoeslag is aan te vragen via de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl of via de belastingtelefoon: 0800-0543. Mocht u vragen
hebben over de berekeningswijze van de toeslagen, dan kunt u contact opnemen met onze administratie zodat zij e.e.a. kunnen voorrekenen. Tel: 0492-475009.

PEUTERSPEELZAAL
PSZ-KOT

[Rijksnorm 2021* KDV: € 8,46/ uur]

Peuterspeelzaal met Kinderopvangtoeslag voor ouders die beiden werken of
studeren

Doorberekende
Uren/maand

Ma, Di, Wo, Do,Vr
Maandbedrag

Uurprijs

€ 235,76

€ 8,84

Ma, Di, Wo, Do,Vr
Maandbedrag

Uurprijs

Als beide ouders werken en/of studeren, dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de
2 dagelen peuteropvang per week
van 4 uur met
kinderopvangtoeslag via de
belastingdienst

PSZ-OB

Belastingdienst. U betaalt aan De Bereboot (vooraf voor de opvolgende maand)de volledige factuur en u
ontvangt rechtstreeks (rond de 21ste van iedere maand voorafgaand aan de opvangmaand) de
kinderopvangtoeslag die bij uw gezamenlijk jaarinkomen hoort. U kunt zelf uitrekenen hoeveel toeslag u
zult ontvangen van de belastingdienst met hulp van de rekentool. Ga hiervoor naar:
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Peuterspeelzaal met Ouderbijdrage voor ouders die niet beiden werken of
studeren

Als één of beide ouders/verzorgers NIET werkt/of studeert, dan komt u niet in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag. U betaalt dan een lager tarief, dankzij de subsidie die De Bereboot ontvangt van de
Gemeente Helmond. Het maandelijkse bedrag dat u betaalt, is afhankelijk van uw jaarlijkse
2 dagelen per week van 4 uur vlgs toetsingsinkomen. Een opgave hiervan vraagt u aan bij de Belastingdienst. Daarnaast dient u een verklaring
de ouderbijdrage tabel van de “Geen recht op kinderopvangtoeslag” af te geven. De prijs per maand wordt berekend over de
peuteropvanguren. Dit zijn, 2 x 4 uur per week gedurende 40 schoolweken per jaar = 320 uur per jaar. Het
Gemeente**
kind zit altijd in een vaste groep. Aantal uur betaald PSZ per jaar is in totaal 2 dagdelen x 4 u/dagdeel x 40
wk = 320 uur per jaar: 12 mnd = 26,67 uur/mnd.

PSZ-VE-KOT

VE-opvang (Voorschoolse Educatie) bij de Peuterspeelzaal voor ouders met
Kinderopvangtoeslag

VE-opvang met KOT 1ste+2de
dagdeel betaalt ouder met
toeslag via de belastingdienst

Indien een VE-kind geplaatst wordt in de Peuterspeelzaal, dan wordt de prijs berekend over de
peuteropvanguren. Dit zijn, 2 x 4 uur per week gedurende 40 schoolweken per jaar = 320 uur per jaar.
Ouders betalen dan voor twee dagdelen peuterarrangement en ontvangen daarvoor kinderopvangtoeslag
via de belastingdienst. Daarnaast mag het kind gratis 2 extra dagdelen (8 uur) komen. Deze dagdelen
worden door de gemeente betaald (zie hieronder). In totaal mag een VE- peuter 16 uur per week naar de
Peuterspeelzaal komen.

3de + 4de dagdeel gratis [8
uur/wk]

PSZ-VE-OB

VE-kinderen hebben extra opvang nodig om mogelijke ontwikkelingsachterstanden te voorkomen. Zij mogen
4x 4 uur komen gedurende 40 schoolweken. de eerste 2 dagdelen vallen binnen het peuterarrangement (zie
hierboven). Een VE-indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau. De gemeente betaalt twee
dagdelen (2 x 4 uur per week gedurende 40 schoolweken). Dit komt neer op 2 dagdelen x 4 uur/dagdeel x 40
weken = 320 uur per jaar.

VE-opvang (Voorschoolse Educatie) bij de Peuterspeelzaal voor ouders die
niet beiden werken of studeren

VE-opvang met OB. Ouders
betalen het 1ste+2de dagdeel
vlgs de ouderbijdragetabel van de
Gemeente **
Ouders die onder de
minimaregeling vallen komen in
aanmerking voor een extra
bijdrage van de Gemeente***

Als één of beide ouders/verzorgers NIET werken en/of studeren, dan komt u niet in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag. U betaalt dan een lager tarief, dankzij de subsidie die De Bereboot ontvangt van de
Gemeente Helmond. Het maandelijkse bedrag dat u betaalt, is afhankelijk van uw jaarlijkse
toetsingsinkomen. Een opgave hiervan vraagt u aan bij de Belastingdienst. Daarnaast dient u een verklaring
“Geen recht op kinderopvangtoeslag” af te geven aan De Bereboot. De prijs per maand wordt berekend over
de peuteropvanguren. Dit zijn 2 x 4 uur per week gedurende 40 schoolweken per jaar = 320 uur per jaar.
Daarnaast mag het kind gratis 2 extra dagdelen per week komen. Deze dagdelen worden door de gemeente
betaald (zie hieronder). In totaal mag een VE-peuter 16 uur per week naar de Peuterspeelzaal komen.

3de + 4de dagdeel gratis [8
uur/wk]

VE-kinderen hebben extra opvang nodig om mogelijke ontwikkelingsachterstanden te voorkomen. Zij mogen
4x 4 uur komen gedurende 40 schoolweken. de eerste 2 dagdelen vallen binnen het peuterarrangement (zie
hierboven). Een VE-indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau. De gemeente betaalt twee
dagdelen (2 x 4 uur per week gedurende 40 schoolweken). Dit komt neer op 2 dagdelen x 4 uur/ dagdeel x
40 weken = 320 uur per jaar.

Openings- en sluitingsdagen van Peuterspeelzaal "Peuters in het Wild"
maandag t/m vrijdag van 08:45 – 12:45 uur

(Inloop ‘s ochtends vanaf 08:30 uur)

maandag t/m vrijdag van 12:45 – 16:45 uur
MITS DE GROEP IS GEOPEND!

(Inloop ‘s middags vanaf 12:30 uur)

26,67

Doorberekende
Uren/maand

26,67

Doorberekende
Uren/maand

Afh. Van het jaarvolgens de
gezinsinkomen ouderbijdageta
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8 uur wordt betaald door de gemeente

**Ouderbijdragetabel Gemeente Helmond 2021
https://www.helmond.nl/1/socialeteams/Kinderopvang-en-peuterspeelzaal,-subsidiepeuterarrangement-(inwoner)
De maandkosten die u betaalt, zijn gebaseerd op het totale jaarbedrag, gespreid over 12
maanden en de prijzen zijn inclusief voeding en verschoning

*** Extra bijdrage van Gemeente voor Minima
*Rijksnorm 2021: € 8,46: Dit is de maximale uurprijs waarover de belastingdienst een toeslag
geeft

https://www.helmond.nl/1/producten/Aanvullende-bijdrage-voor-kinderopvangaanvragen

