Kinderopvang Producten

Plateau Kinderopvang

KINDERDAGOPVANG
Minimale afname 5,25 uur aaneengesloten (= 1 dagdeel)
Standaard ochtend
Standaard middag

: 07.30 uur tot 12.45 uur
: 12.45 uur tot 18.00 uur

Verlenging ochtend
Verlenging middag

: 07.00 uur tot 12.45 uur
: 11.30 uur tot 19.00 uur

Een combinatie van kinderopvang en peuteropvang is mogelijk.
Productsoorten
- 40 weken opvang
- 46 weken opvang
- 52 weken opvang
- Flexibele opvang

: alleen opvang tijdens de schoolweken.
: 46 weken per jaar opvang (6 vakantieweken zelf te bepalen).
: gedurende het hele jaar opvang.
: op basis van een maandbudget (minimaal 24 uur per maand)
minimaal 4 uur aaneengesloten en op basis van 50 weken per jaar.

PEUTEROPVANG
Alleen mogelijk tijdens schoolweken (niet in schoolvakanties)
3 uur aaneengesloten (altijd ’s ochtends)
Standaard opvang

: 08.30 tot 11.30 uur

Afwijkende peuteropvang-tijden:
Kindcentrum Emmaschool
: 08.45 uur tot 11.45 uur
Kindcentrum Sterrenschip
: 08.45 uur tot 11.45 uur
Kindcentrum Valkenhorst
: 08.15 uur tot 11.15 uur
Kindcentrum De Marskramer : 08.15 uur tot 11.15 uur
Een combinatie van peuteropvang en kinderopvang is mogelijk.
Er zijn twee verschillende peuteropvangplaatsen:
1) Gesubsidieerde peuteropvang (ouders hebben géén recht op kinderopvangtoeslag)
2) Peuteropvang kinderopvangtoeslag (ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag)

1) Gesubsidieerde opvang
Ouder betaalt peuteropvang op basis van het belastbaar inkomen. Ouder levert een inkomensspecificatie
in e/o een IB60-verklaring in bij de kinderopvangorganisatie.
De hoogte van ouderbijdrage wordt berekend aan de hand van het inkomen en de
Kinderopvangtoeslagttabel.
Ouder ontvangt een factuur voor zijn gedeelte en de gemeente Assen betaalt het overige deel aan de
kinderopvangorganisatie.

2) Peuteropvang vallend onder de Wet Kinderopvang
Ouder vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst Toeslagen.
De Belastingdienst maakt op basis van het belastbaar inkomen en op basis van het te vergoeden
uurtarief een beschikking. In de beschikking wordt de hoogte van de kinderopvangtoeslag vermeld.
Iedere wijziging in aantal uren of uurtarief dient ouder door te geven aan de Belastingdienst.
In februari ontvangt ouder een jaaropgave van de kinderopvangorganisatie. Ook dan is het nog
mogelijk het aantal uren en het uurtarief aan te passen. Ouder ontvangt dan een nieuwe beschikking.

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Opvang voor of na schooltijd, op studiedagen en in schoolvakanties.
Voorschoolse opvang (VSO)
Opvang voor schooltijd, minimale afname 1 uur per keer.
Allen tijdens de schoolweken.
Standaard VSO : 07.30 tot 08.30 uur
Verlenging mogelijk vanaf 06.45 uur (per kwartier te verlengen).
Voorschoolse opvang voor kinderen van kindcentrum Emmaschool en kindcentrum Theo Thijssen vindt
plaats op locatie De Roos.
Naschoolse opvang (NSO)
Standaard dagdeel NSO

: minimaal 3,5 uur aaneengesloten.

Starttijd opvang wordt bepaald door einde schooltijd.
Inclusief opvang tijdens de studie/margedagen.
Dagdeel vakantie-opvang
: 07.30 tot 12.45 uur of 12.45 uur tot 18.00 uur.
Verlengd dagdeel is mogelijk.
Producten
- 40 weken opvang
- 46 weken opvang
- 52 weken opvang
- Flexibele opvang

: alleen opvang tijdens de schoolweken.
: opvang tijdens de schoolweken + 6 schoolvakantieweken
: opvang tijdens de schoolweken + 12 schoolvakantieweken
: op basis van een maandbudget (minimaal 15 uur per maand)
minimaal 3 uur aaneengesloten en op basis van 50 weken per jaar.
- Losse vakantieopvang : op basis van 6, 8, 10 of 12 weken per jaar.
Een combinatie van producten is mogelijk.

