Peuteropvang in de
gemeente Nieuwegein

Meer informatie
•	Voor algemene vragen kunt u terecht bij de
kinderopvangorganisaties.
•	Informatie over kinderopvangtoeslag vindt u op de website
van de belastingdienst: www.toeslagen.nl
•	Indien u ondersteuning wilt bij het invullen van formulieren,
kunt u terecht bij MOvactor. Kijk voor meer informatie op de
website: www.movactor.nl

Spelen en
n
e
l
e
k
k
i
w
t
n
o

Als uw kind 2 jaar wordt, mag hij of zij naar de peuteropvang. De
peuteropvang is een plek waar peuters elkaar ontmoeten om te spelen
en te ontdekken. Ze leren rekening te houden met leeftijdsgenootjes
en regels. Dit is goed voor hun ontwikkeling en erg leuk!
Uw kind maakt ook kennis met woorden, cijfers, kleuren en vormen.
Al die ervaringen zorgen ervoor dat uw kind de stap naar basisschool
straks makkelijker maakt.

Wat houdt peuteropvang in?
Peuters mogen vanaf 2 jaar twee dagdelen per week naar de peuteropvang.
Het rooster van de peuteropvang loopt gelijk met de schoolweken van de
basisschool. Dit betekent dat peuters vrij zijn tijdens de schoolvakanties. Een
groep bestaat uit maximaal 16 peuters en wordt begeleid door twee pedagogisch
medewerkers. Zij zorgen voor een goede overdracht naar het basisonderwijs.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Wat kost peuteropvang?

Soms heeft een kind wat extra’s
nodig om goed voorbereid te zijn
op de basisschool. Kinderen met
een verhoogd risico op een(taal)
achterstand, krijgen van het
consultatiebureau een indicatie Vooren Vroegschoolse Educatie (VVEindicatie). Heeft uw kind een VVE
indicatie? Dan gaat uw kind extra
dagdelen naar de opvang. Afhankelijk
van de leeftijd gaat uw kind één
dagdeel (vanaf 3 jaar) per week extra
naar de peuteropvang. Twee dagdelen
extra peuteropvang betekent 7 uur
extra spelen, leren en ontwikkelen.
Deze extra dagdelen betaalt de
gemeente.

Aan de peuteropvang zijn kosten
verbonden. Deze kosten betaalt u
aan de kinderopvangorganisatie.
Afhankelijk van uw inkomen krijgt
u een deel van de kosten vergoed.
Ouders/verzorgers, die beiden werken,
studeren, een traject naar werk of een
inburgeringscursus volgen, moeten
kinderopvangtoeslag aanvragen voor
peuteropvang via de belastingdienst.
Dit geldt ook voor alleenstaande ouders
die werken. Ouders/verzorgers die geen
recht hebben op kinderopvangtoeslag,
kunnen gebruik maken van de door de
gemeente gesubsidieerde peuteropvang.
Zij betalen een inkomensafhankelijke
ouderbijdrage.

Hoe vraagt u kinderopvangtoeslag aan?
U kunt peuteropvang afnemen bij de kinderopvangorganisatie van uw keuze. U sluit
vervolgens een overeenkomst af met deze kinderopvangorganisatie. Indien u recht heeft op
kinderopvangtoeslag dan vraagt u de toeslag aan via de belastingdienst (www.toeslagen.nl)

Wie komt er in aanmerking voor
gesubsidieerde peuteropvang?

Hoe meldt u uw kind aan voor een
gesubsidieerde peuteropvangplaats?

Ouders/verzorgers die geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag kunnen gebruik maken
van gesubsidieerde peuteropvang.
Dit is echter alleen mogelijk als:
•	Kinderen tussen de 2 en 4 jaar zijn,
•	Wonen in de gemeente Nieuwegein,
•	Hun ouder(s) geen recht hebben(heeft)
op kinderopvangtoeslag via de
belastingdienst,
•	Ze gebruik maken van peuteropvang
bij een kinderopvangorganisatie in
Nieuwegein die voldoet aan de gestelde
voorwaarde van de gemeente.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met
verschillende kinderopvangorganisaties. Kijk
op www.nieuwegein.nl/kinderenpeuteropvang
en jeugdhulp/Kinderopvang en
Peuteropvang welke opvangorganisaties
dat zijn. Nadat u een keuze gemaakt
heeft, sluit u een overeenkomst af met de
kinderopvangorganisatie. Deze organisatie regelt
voor u de peutertoeslag van de gemeente.
Hiervoor levert u een inkomensverklaring
in bij de kinderopvangorganisatie. Het
bedrag dat u vervolgens betaalt, bepaalt de
kinderopvangorganisatie aan de hand van uw
inkomen en de toeslagtabel van de gemeente.

