Brief voor nieuwe ouders

Geachte heer of mevrouw,
Kinderen groeien in hun ontwikkeling als ze worden uitgedaagd én van elkaar kunnen leren. Dat geldt ook voor
hele jonge kinderen. Om dit te stimuleren kan uw kind vanaf 2,5 jaar naar de peutervoorziening. In deze brief
informeren wij u over de peutervoorzieningen in de gemeente Tilburg.
De peutervoorziening
De peutervoorziening is er voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Het is dé plek waar peuters samen kunnen spelen,
nieuwe dingen ontdekken en op een leuke manier worden uitgedaagd. Goed opgeleide pedagogische
medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen zich op hun gemak voelen, contact maken met elkaar en zich op
een speelse manier in hun eigen tempo ontwikkelen.
Op de peutervoorziening ondernemen ze veel activiteiten, zoals knutselen, liedjes zingen, met de poppen
spelen of boekjes lezen. Tijdens deze activiteiten is er aandacht voor spelend leren met het programma Vooren Vroegschoolse Educatie (VVE). Zo bereidt uw kind zich al een beetje voor op de basisschool en maakt uw
kind straks makkelijker de overstap naar school.
De kinderopvang
Bij de meeste kinderdagverblijven kunnen kinderen vanaf 0 jaar terecht. Dit kan van 1 tot 10 dagdelen per
week. Vooral werkende ouders maken hier gebruik van. Zij krijgen een tegemoetkoming in de kosten via de
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Ook voor de uren waarop kinderen gebruik maken van de
peutervoorziening op het kinderdagverblijf, kunnen werkende ouders deze kinderopvangtoeslag aanvragen. Zie
verderop in deze brief meer informatie hierover.
Aantal uren
De peutervoorziening in Tilburg werkt met dagdelen van 5,5 uur. Kinderen in Tilburg gaan minimaal 2 dagdelen
naar de peutervoorziening, dat is minimaal 11 uur in de week. Heeft uw kind een zogenoemde VVE-indicatie
van het consultatiebureau? Dan vergoedt de gemeente de kosten van een extra derde dagdeel. Uw kind gaat
dan dus minimaal 3 dagdelen per week naar de peuteropvang, dat is 16,5 uur. De gemeente betaalt dit extra
dagdeel rechtstreeks en automatisch aan de peutervoorziening, .
Kinderopvangtoeslag
Werkt u beide of bent u een alleenstaande ouder die werkt of een traject naar werk of een verplichte
inburgeringscursus volgt? Dan heeft u vanaf 1 januari 2018 recht op kinderopvangtoeslag voor de
peutervoorziening. Dit kunt u 6 weken van te voren aanvragen via de Belastingdienst, op www.toeslagen.nl.
Hier vindt u ook meer informatie en een tabel, waarin de hoogte van de ouderbijdrage staat. De hoogte van de
kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de kinderopvangtoeslag.
Let op: u kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.
Ouderbijdrage
Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan betaalt u een
inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De overige kosten voor de peutervoorziening betaalt de gemeente
Tilburg dan. Dit regelt de peutervoorziening voor u. Die berekent wat u moet betalen en int ook de bijdrage van
de gemeente. Hiervoor moet u wel eenmalig uw inkomen opgeven. Uw peutervoorziening neemt hiervoor
contact met u op.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt gebaseerd op dezelfde tabel als voor de kinderopvangtoeslag. U vindt
deze tabel op www.toeslagen.nl.
Heeft u nog vragen?
Bij deze brief treft u een flyer aan waarin de belangrijkste informatie nog eens op een rij staat.
Voor vragen over uw situatie kunt u terecht bij………………..( uw peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of de
overkoepelende organisatie van de peutervoorziening, …………).

Met vriendelijke groet,

