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WELKOM
Hallo, de 30ste nieuwsbrief is een extra
nieuwsbrief!

Het maximum uurtarief
De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt
af van uw persoonlijke situatie, zoals de
hoogte van uw (gezamenlijke)
toetsingsinkomen en het aantal kinderen uit
uw gezin dat naar de opvang gaat. Er is een
maximum uurtarief van toepassing.
In 2019 is dit € 8,02 voor dagopvang!
Verder moet u de kinderopvangtoeslag
aanvragen binnen drie maanden na het
moment dat uw kind voor het eerst naar de
opvang gaat. Daarna ontvangt u van de
Belastingdienst maandelijks de
kinderopvangtoeslag op uw bankrekening.

Kinderen die van een kinderdagverblijf
komen, hebben een voorsprong op de
basisschool. Ze zijn gewend om in een groep
met andere kinderen te spelen en speelgoed
te delen. Ze zijn eerder zindelijk en hebben
een grotere woordenschat. Vele voordelen
waar ze in de rest van hun leven veel profijt
van hebben.
De kracht van KinderOpvang De Vlinder
Kinderen ontdekken hun wereld bij ons door
deskundige begeleiding, een uitdagende
omgeving en kwaliteit van dienstverlening.
Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van je
kind. De pedagogische visie van
KinderOpvang De Vlinder is gebaseerd op
meerdere pedagogen: Eerste pedagoog zijn
de kinderen; tweede pedagoog zijn de
volwassenen waaronder onze pedagogische
medewerkers en de derde pedagoog is een
binnen- en buiteninrichting die uitnodigt om te
spelen, ontdekken en verwonderen.

Betaling
Betaling geschiedt maandelijks via
automatische incasso op de 3e van de
maand.
Kinderopvangtoeslag wijzigen
Geef je wijzigingen in de prijs en uren op tijd
door aan de Belastingdienst. Hiermee
voorkom je dat je een onjuist bedrag aan
kinderopvangtoeslag ontvangt.
Zodra uw kind niet langer gebruik maakt van
kinderopvang, heeft u ook geen recht meer
op kinderopvangtoeslag. U moet deze dan
stopzetten. Voor alle wijzigingen die je dient
door te geven aan de Belastingdienst
verwijzen wij je naar de website
www.toeslagen.nl.
Je kunt de Belastingdienst ook bereiken op
telefoonnummer 0800-0543.

Petra.
UURTARIEF 2019
Wij willen u op de hoogte brengen van de
tarieven voor 2019.
Enerzijds gaan de kosten in de dagopvang
omhoog, anderzijds stijgt de
kinderopvangtoeslag. Het kabinet zet in op
een aantrekkelijke vooruitgang om zo nog
meer mensen naar de arbeidsmarkt toe te
trekken.
De stijging van de kosten hebben te maken
met de hogere personeelskosten én de
zwaardere kwaliteitseisen vanuit de overheid
met betrekking tot onder andere het aantal
kinderen dat één pedagogische medewerker
onder haar hoede mag hebben.

Kinderopvangtoeslag na baanverlies
Raakt u werkeloos of stopt u bewust met uw
baan of onderneming? Dan heeft u nog zes
maanden hierna recht op
kinderopvangtoeslag. Deze 6 maanden gaan
in op de eerste dag dat u niet meer werkt. Dit
geldt ook voor uw eventuele toeslagpartner.

Ruilen van dagen
Ruilen van dagen is mogelijk. Of de door u
gevraagde ruil mogelijk is, hangt af van de
bezetting van de groep en van de personele
inzet.
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Uurtarief KinderOpvang De Vlinder
De nieuwe tarieven zijn zorgvuldig
samengesteld en voorzien van een advies
van de OC
Met deze bovengenoemde gegevens
allemaal in achtneming zijn we tot de
volgende uurtarief gekomen:
Dagopvang 7.00-18.00 uur
€ 8,07

KinderOpvang De Vlinder biedt meer
 Meer aandacht voor het kind door
meer medewerkers en vaste gezichten
 Ieder kind een eigen mentor, voor
persoonlijke begeleiding
 Volop gaan werken met het
Kindvolgsysteem Kijk(digitaal),
waardoor de ontwikkeling van het kind
nog beter gevolgd kan worden en wij u
nog gerichter met advies kunnen
ondersteunen. Dit geldt niet alleen
voor VVE kinderen, maar voor alle
kinderen die KinderOpvang De Vlinder
bezoeken
 Kwaliteit bieden door trainingen en
expertise van onze pedagogisch
medewerkers, zoals kinderEHBO,
specialisatie baby en taalstimulering
dmv Startblokken en Planmatig werken

9%

Halve dagopvang

€ 8,60 7,5 %

Flexibele opvang

€ 8,80 10 %

Vervroegde/Verlengde opvang € 10,80 12 %
Voor de dagopvang is een tariefwijziging van
9 %.
Dit is lager dan het marktgemiddelde, dat
volgens de brancheorganisatie uitkomt op
circa 12 %
Waarom deze tariefwijziging?
Met ingang van 2019 is de Wet Innovatie
Kwaliteit Kinderopvang (IKK) volledig van
kracht. De overheid wil hiermee de kwaliteit
van kinderopvang borgen. Vanzelfsprekend
vinden wij dat als professionele organisatie
heel belangrijk. We zijn gedreven om goed
kwaliteit te bieden. In praktijk betekent dit
inzet van meer beroepskrachten en volgen
van meer trainingen. Dat brengt meer kosten
met zich mee, maar biedt u en uw kind(eren)
ook meer.

Doordat we kleinschalig zijn, zullen wij als
kleinschalig kinderdagverblijf de nieuwe BKR
goed voelen. We kunnen de groep niet
anders gaan invullen qua leeftijd, daar we
maar één groep hebben. Een apart tarief voor
baby’s vonden wij geen optie .
Momenteel beginnen we al vier dagen om
6.30 uur, maar dit is niet dekkend. Daarom
zijn we flink gestegen met de losse uurtarief.
Heeft u vragen of advies nodig? Bel dan
gerust!

Per 1 januari 2019 gelden de volgende
nieuwe kwaliteitsmaatregelen op basis van de
Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang en
wijzigingen in de CAO kinderopvang:

VAKANTIESLUITINGEN/ FEESTDAGEN
2019
Nieuwjaarsdag >> Dinsdag 1 januari
2e Paasdag
>> Maandag 22 april
Hemelvaartsdag >> Donderdag 30 mei
2e Pinksterdag >> Maandag 10 juni
Zomervakantie >> Week 32-33-34 5-23 aug
Kerst/Nieuwjaar >>Dinsdag 24 dec tot 16.30
Week 52/Week 1
Donderdag 2 jan open

• verlaging BKR (beroepskracht kindratio)
voor baby’s (van 1-4 naar 1-3)
• invoering pedagogisch coaches
• loonstijging 3% per 1 januari 2019 en
invoering indirecte uren-regeling

REGISTRATIENUMMER
Het registratienummer van KinderOpvang
De Vlinder voor de belastingaanvraag is:
193545184.
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