Tarieven peuterspelen 2019
In dit overzicht zijn de brutobedragen opgenomen die wij hanteren voor peuterspelen van 1 januari
2019 tot en met 31 december 2019.
Verder vind je hier informatie over de betaling en de vergoedingsmogelijkheden door de
belastingdienst of door de gemeente Deventer.
Peuterspelen (40 weken) uurtarief € 8,13
• Peuterspelen bieden wij aan in de 40 schoolweken (per kalenderjaar). Op alle nationale
feestdagen zijn de peuterspeel locaties gesloten. De meeste peuterspeel locaties zijn van
maandag tot en met vrijdag geopend;
•

De prijzen zijn inclusief drinken en uitstapjes (incl. openbaar vervoer) naar bijvoorbeeld de
Ulebelt en het Vogeleiland. Fruit en luiers zijn niet inbegrepen;

•

Peuterspelen wordt aangeboden tussen 08.30 en 12.00 uur. In het Kindcentrum Rivierenwijk ook
van 12.45 tot 16.15 uur.

•

Wij factureren bij het peuterspelen naar afname, dit betekent dat je maandelijks alleen de
daadwerkelijke peuterspeeluren betaalt en iedere maand een ander factuurbedrag op de nota
ziet staan (je betaalt minder in de maanden waarin vakanties of feestdagen vallen);

•

De kinderopvangtoeslag voor 2019 is vastgesteld op € 8,02 per uur. Op onze website staan de
rekenvoorbeelden en op www.toeslagen.nl kun je een proefberekening maken om inzicht te
krijgen hoeveel je van de belastingdienst terugontvangt;

•

Wij factureren altijd voorafgaand aan de maand waarin het peuterspelen plaatsvindt en
incasseren ongeveer 14 dagen nadat de factuur verzonden is;

•

De belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag op de 20e van iedere maand uit;

•

Na start van het peuterspelen heb je nog de mogelijkheid om met terugwerkende kracht voor
maximaal 3 maanden de toeslag aan te vragen;

•

Heb je geen recht op de kinderopvangtoeslag, lees dan de alinea ‘Betaling door de gemeente
Deventer’;
Per ochtend
Peuterspelen 40 weken
2 vaste ochtenden per week € 28,46
3 uur en 30 minuten
van 8.30 tot 12.00 uur

Per maand
Afhankelijk van vakantie- en
feestdagen*

Uitbreiding 2 extra VVEWordt betaald door de gemeente
ochtenden
*Zoals vastgesteld in de gemeente Deventer.

Gebruik van het peuterspelen & informatie
Wil je dagdelen ruilen, neem dan contact op met de pedagogisch medewerker. Eventuele extra
opvang wordt maandelijks via de maandfactuur in rekening gebracht. Aanvragen voor extra opvang
of afmeldingen voor het peuterspelen kunnen via het online ouderportaal gedaan worden. In dit
ouderportaal heb je ook inzicht in onder andere alle facturen, jaaropgaven en je eigen
(kind)gegevens.
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Indicatie maandbedragen peuterspelen 2019
De factuur voor peuterspelen varieert maandelijks omdat je niet betaalt tijdens feestdagen en
schoolvakanties. Onderstaand schema is een voorbeeld voor een plaatsing op dinsdag en donderdag
in 2019:

Maand

Uren

Factuurbedrag Maand

Uren

Factuurbedrag

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

28:00
21:00
28:00
21:00
24:30
28:00

227,44
170,58
227,44
170,58
199,01
227,44

14:00
7:00
28:00
28:00
28:00
21:00

113,72
56,86
227,44
227,44
227,44
170,58

Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Maak je gebruik van de Kinderopvangtoeslag, dan kun je wel de gemiddelde uren per maand
opgeven. In dit voorbeeld gaat het dan om 23 uur en 03 minuten per maand tegen een uurtarief van
€ 8,13. Na afloop van het kalenderjaar vindt er dan door de Belastingdienst eventueel een kleine
correctie plaats aan de hand van de jaaropgave die je van ons krijgt.
Kinderopvangtoeslag
In Nederland kennen wij de kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming vanuit de overheid
voor de kosten van de kinderopvang. Tweeverdieners en alleenstaande werkende ouders hebben
recht op de kinderopvangtoeslag en kunnen deze bij de belastingdienst via www.toeslagen.nl
aanvragen. Op deze website is meer informatie te vinden en kun je ook een proefberekening maken.
Betaling door de gemeente Deventer – alleen voor peuterspelen
Voor ouders die geen recht hebben op de Kinderopvangtoeslag, bestaat de mogelijkheid dat de
gemeente Deventer de kosten van het peuterspelen voor je betaalt. In ruil hiervoor verwacht de
gemeente Deventer een tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Onze
Klantenservice, VVE-toeleiders en de Vrijwilligers Centrale Deventer (VCD) kunnen je daar meer over
vertellen.
VVE en peuterspelen
Heeft je dochter/zoon een VVE-toekenning gekregen van het consultatiebureau? Dan kan zij/hij
naast de twee standaard ochtenden, twee extra ochtenden peuterspelen krijgen. Deze kosten
worden voor alle ouders (wel/ geen recht op kinderopvangtoeslag) door de gemeente Deventer
vergoed en worden dus niet aan je gefactureerd en je hoeft voor deze VVE-uren geen tegenprestatie
te verrichten. Dit geldt alleen bij deze extra dagdelen.
Vragen, meer informatie of een kijkje nemen?
Op onze website www.samenko.nl staat uitgebreide informatie over onze visie op peuterspelen en
wat wij belangrijk vinden. Ook kun je je hier inschrijven of aanmelden voor een rondleiding. Heb je
vragen of wil je liever persoonlijk contact? Dan staan de medewerkers van Klantenservice je graag te
woord op telefoonnummer 0570 – 85 71 00. Mailen mag ook naar info@samenko.nl.
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