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Peuterontwikkeling & Peuteropvang
Algemene Voorwaarden
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaren ouders/verzorgers van onderstaande verklaring kennis te hebben
genomen.
Verklaring
Ouders/verzorgers geven hierbij toestemming aan:

De leidsters van Spring in ’t Veld om contact op te nemen met de onderstaande instanties om inlichtingen op te
vragen en/of adviezen in te winnen.

De toegeleverde instanties om de gevraagde informatie te verstrekken.

De leidsters van Spring in ’t Veld overdracht te doen van het OVM (Ontwikkeling Volg model van het jonge kind) en
het OKE Formulier naar vervolgonderwijs.
Deze inlichtingen betreffen alleen die aspecten, die voor Spring in ‘t Veld van belang zijn, om het kind na plaatsing adequaat
te kunnen begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling en aansluitend de overgang naar vervolgonderwijs soepeler te laten verlopen.
Deze informatie zal conform de eisen in de wet op de privacy worden behandeld.
Instanties:
Loket Sine Limite, Dimence, IVH-Team, Logopodie, Fysiotherapie, Raad van de Kinderbescherming/AMK, GGD, Artsen, MEE
IJsseloevers
Onze opvangmogelijkheden:
Bij peuteropvang neemt u vaste dagdelen af waarop u uw kind naar Spring in’t Veld kunt brengen, terwijl u gebruik maakt
van de mogelijkheid tot teruggaaf van de kosten zoals geregeld in de Wet kinderopvang.
Peuteropvang is bedoeld voor werkende ouders, werkende alleenstaande ouders of (een) ouder(s) die een erkend,
goedgekeurde opleiding volgt. U komt dan in aanmerking voor kinderopvang toeslag. Dit is een fiscale toelage voor het
terugkrijgen van een bedrag dat afhankelijk is van uw inkomen. Indien er in uw gezin één kostwinner is of u hebt als
alleenstaande ouder een uitkering dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvang toeslag.
Conform de Wet Kinderopvang sluit u, als ouders/verzorger, een contract af met onze organisatie. Dit gebeurt nadat onze
administratie het inschrijfformulier heeft ontvangen. U draagt zelf zorg voor de betaling van de kinderopvang.
De mogelijkheid bestaat dus dat u een maandelijkse tegemoetkoming regelt met de belasting en/of uw bedrijf. Het
afgesloten contract (plaatsingsovereenkomst) heeft u nodig wanneer u deze tegemoetkoming aanvraagt. De adviestabel
van het ministerie van VWS geeft een overzicht wat u als ouder zelf moet betalen.
Peuteropvang in het kort:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Peuteropvang is voor peuters van 2 tot 4 jaar.
De uurprijs van 2018 is 7,45 euro per uur. U kunt voor deze vorm van opvang in aanmerking komen voor
kinderopvangtoeslag.
Peuteropvang wordt 49 weken per jaar aangeboden.
Spring in ’t Veld is gesloten tijdens de nationale feestdagen en soms collectieve vrije dagen, de 3e, 4e week van
de zomer schoolvakantie en een week van de schoolkerstvakantie.
Spring in ‘t Veld biedt peuteropvang aan op alle dagdelen van de week.
Peuteropvang valt onder de Wet kinderopvang. Dat betekent dat ouders die beiden werken in aanmerking kunnen
komen voor kinderopvangtoeslag. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel de opvang u
daadwerkelijk gaat kosten.
Er geldt een maand opzegtermijn.
Alleen kinderen die aaneengesloten dagdelen blijven krijgen een broodmaaltijd.

‘
Inschrijving- en planningsregels
Het kunnen plaatsen van kinderen is afhankelijk van veel factoren: de samenstelling van de groep waarin het geplaatst
wordt, de gevraagde dagdelen.
1. Spring in ’t Veld behoudt zich om plantechnische, dan wel bedrijfseconomische redenen het recht voor om af te
wijken van de hieronder gestelde volgorde van toekenning van plaatsing en mag voorrang geven aan mensen die
opvang (grotendeels) op hele dagen nodig hebben boven mensen die opvang op halve dagen vragen. Het kan
dus zo zijn dat kinderen met een latere inschrijfdatum eerder geplaatst worden omdat zij beter passen op de
vrijgekomen plaats.
2. Rekening houdend met hierboven geschetste aandachtspunten hanteert Spring in ’t Veld de volgende volgorde
bij toekenning van plaatsing:
a) kinderen met een sociale of medische indicatie met een schriftelijke verwijzing van bijv. wijkverpleging,
consultatiebureau, huisarts.
b) tweede en volgende kinderen uit gezinnen, die al een kind geplaatst hebben
c) kinderen van de interne wachtlijst (dit zijn kinderen die al geplaatst zijn, maar waarvan de ouders andere of
meerdere dagdelen wensen)
d) kinderen van de externe wachtlijst (dit zijn kinderen van wie de gewenste plaatsingsdatum voorbij is of van
wie op het moment van plannen bekend is dat zij niet op de gewenste dagdelen geplaatst kunnen worden)
e) Kinderen op de inschrijvingslijst (kinderen met een gewenste plaatsingsdatum die verder in de toekomst ligt).

