
Kinderopvang Het Beertje,Heesterseweg 5a 5386 KT Geffen, Potbeker 71-73 5384 DN Heesch  tel. 073-532512 BSO SPORT & ZO Hoefstraat 
6 5384 PS Heesch, Speel-leerschool Beren Eigen Wijs, Kloosterstraat 4, 5386 AS Geffen E-mail: info@kdvhetbeertje.nl IBAN NL76 INGB 066 
94 61 806, IBAN NL83 RABO 01158.01.235, KvK’s Hertogenbosch 54311136 
   

 
 

 

Geffen, 1 januari 2018 

Geachte ouders/verzorgers, 

Sinds 1 januari 2015 valt het peuterspeelzaalwerk van Geffen onder  Kinderopvang Het Beertje.  
Geffen is op deze datum ook aangesloten bij de Gemeente Oss.  Oss heeft een vooruitstrevend 
peuterbeleid. Hieronder treft u nadere uitleg over de financiering die de gemeente hanteert. 
 
Ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag 
 
Vanaf 1 januari 2015 valt het peuterspeelzaalwerk in Nederland onder de Wet Kinderopvang. 
Daardoor vallen veel werkende ouders (o.a. tweeverdieners en alleenstaanden) voortaan onder de 
Wet Kinderopvang. Zij hebben recht op een vergoeding van de belastingdienst:  de 
kinderopvangtoeslag.  Op www.toeslagen.nl kunt u zien of u in aanmerking komt voor 
kinderopvangtoeslag. U moet de kinderopvangtoeslag zelf aanvragen. Dat kunt u doen nadat u het 
contract van Kinderopvang Het Beertje hebt ontvangen en ondertekend. 
 
Uw tarief als u onder de Wet Kinderopvang valt. 
De kosten van 2 dagdelen Speel-leerschool zijn per peuter € 1.789,20 per jaar. Daar gaat de 
kinderopvangtoeslag nog vanaf.  Op www.toeslagen.nl/reken/toeslagen kunt u een proefberekening 
maken. U kiest dan voor “kinderopvangtoeslag ” en bij soort opvang vult u in “dagopvang”, bij 
opvanginstelling vult u in “kindercentrum”.  Bij het aantal uur per maand vult u in: 21 en bij  
uurtarief:  € 7,10-. 
 
Indicatie maandtarief na aftrek kinderopvangtoeslag 
(facturatie op basis van 10,5 maanden, u krijgt in augustus geen factuur en de maand juli wordt half gefactureerd) 
Bij een inkomen van € 30.000,00 gaat u € 15,31 per maand betalen   
Bij een inkomen van € 50.000,00 gaat u € 33,99 per maand betalen   
Bij een inkomen van € 80.000,00 gaat u € 69,63 per maand betalen  
Bij een inkomen van € 100.000,00 gaat u € 97,10 per maand betalen  

 
Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag 

Bent u getrouwd of woont u samen en werken u en uw partner niet allebei? Dan bent u een 
alleenverdiener en valt u niet onder de wet kinderopvang. U heeft dan recht op gesubsidieerde 
peuteropvang. Hierbij wordt door de gemeente Oss onderscheidt gemaakt in drie tarieven: 

1. Gesubsidieerde peuteropvang 
Gesubsidieerde peuteropvang is 5,5 uur per week, verdeeld over twee dagdelen, 40 weken per jaar. 
De ouderbijdrage is voor elke ouder € 2,85,- per uur. Per maand betekent dit: € 59,71 
(facturatie op basis van 10,5 maanden, u krijgt in de zomervakantie geen factuur) 
 
 

2. Gesubsidieerde peuteropvang & VVE 
Gesubsidieerde peuteropvang en VVE is 10 uur per week, verdeeld over 3 dagdelen, 40 weken per 
jaar. Voor deze peuteropvang komen uitsluitend peuters in aanmerking die tot de VVE doelgroep 
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behoren (gewichtenregeling) en een VVE indicatie hebben van de Jeugdgezondheidszorg 
(consultatiebureau). De ouderbijdrage per uur is € 0,60,-. Per maand betekent dit € 23,- 
 

3. Gratis derde dagdeel VVE 
Er zijn ook peuters uit tweeverdieners gezinnen die tot de VVE doelgroep behoren en een VVE 
indicatie hebben van de jeugdgezondheidszorg. Deze ouders zijn toegewezen op de 
Kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Omdat de gemeente Oss het belangrijk vindt dat ook 
deze peuters minimaal 10 uur per week VVE krijgen, komen deze peuters in aanmerking voor een 
gratis derde dagdeel.  
 
Nog vragen? 
Heeft u nog vragen, dan kunt u per mail contact met ons opnemen. Ons mail adres is 
info@kdvhetbeertje.nl .U kunt ons ook bellen. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag via 
telefoonnummer 073-5325123. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kinderopvang Het Beertje 
 
Hannelieke van der Stappen 
 
 
 
 
 


