Aanbod & tarieven
Voor kinderopvang in Heerhugowaard bent u bij Stichting Kinderopvang
Heerhugowaard aan het juiste adres.
In deze tarievenkrant vindt u informatie over onze diensten en tarieven voor
2014. Wij hopen dat ons aanbod zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen. Met ons
aanbod streven we er naar om voor u het combineren van werken en zorgen
voor kind(eren) te vergemakkelijken.
Bij ons staat uw kind op nummer 1. We willen kinderen een prettige en veilige
omgeving bieden met volop ruimte voor ontwikkeling. Een omgeving passend bij
de leeftijd van het kind. Een omgeving met een duidelijke structuur, waarin ruimte
is voor individuele en groepsactiviteiten. En ook een omgeving waarin momenten
van rust zijn ingepland.
Ook in 2014 bieden wij u flexibiliteit binnen de kaders van kwaliteit en een gezonde bedrijfsvoering. Dit betekent o.a. dat u een keuze heeft in breng- en haaltijden
en dat we u de mogelijkheid voor flexibele opvang aanbieden.
Fijn dat u voor SKH kiest!

Tarieven kinderopvang 2014
In deze tarievenkrant leest u wat u betaalt voor onze opvang in 2014. De nieuwe
tarieven zijn voorgelegd aan de CCR (centrale cliëntenraad), die hierop een positief advies heeft gegeven. Wat is er gewijzigd ten opzichte van 2013?
Kinderdagopvang (KDV)

Een prijsverhoging van 3% voor het KDV tarief. Het tarief valt echter nog
steeds voor alle pakketten met uitzondering van het flextarief onder het
fiscaal maximum. Grotendeels maximaal belastingvoordeel dus.

De mogelijkheid om nog scherper in te kopen. Een toegevoegde brengtijd
van 8.00 uur.
Buitenschoolse opvang (BSO)

Een prijsverhoging van 1,5% voor BSO tarieven (schoolweken contract en
schoolweek en vakantieweken contract) en 1% voor de BSO flexopvang
en losse vakantieopvang.

Geen verhoging van de prijzen van de voorschoolse opvang (VSO).
Gastouderopvang

De mogelijkheid van de nanny aan huis.

Geen verhoging van de bemiddelingstarieven voor gastouderopvang
Peuterspeelzalen en VVE

Geen verhoging van de tarieven.
Van belang is dat wij transparantie in de prijzen bieden en de mogelijkheid om af
te nemen wat u aan opvang nodig heeft. Dit alles binnen de kaders van kwaliteit
van de opvang van SKH. De kwaliteit van de opvang voor uw kind staat voor ons
op nummer 1.
In deze uitgave geven wij u een aantal rekenvoorbeelden.

Wist u dat..
wanneer u kinderopvang afneemt bij SKH de mogelijkheid heeft tot het afnemen
van 3 maal een extra dag/deel bij het KDV. Bij de BSO kunt u 3 maal een dagdeel (bij BSO schoolweken contract) of dag (bij BSO school– en vakantiewekencontract) afnemen. Ideaal wanneer u even extra opvang nodig heeft!
U kunt de extra dagen/dagdelen 2 weken vooraf aanvragen bij de pedagogisch
medewerker van de groep van uw kind. Zij kijkt of de kindbezetting passend is.
Wij brengen hiervoor achteraf geen extra kosten in rekening.

U al dagopvang heeft voor € 1,39 per uur (uitgaande van een inkomen
van € 34.000, 1 dag van 10,5 uur per week dagopvang bij het 1e kind).

Belangrijk!
De tarieven in deze uitgave zijn
bruto tarieven. Dit houdt in dat u in
veel gevallen slechts een deel van
de opvangkosten zelf hoeft te
betalen.
Bij de belastingdienst kunt u een
tegemoetkoming aanvragen. Hoeveel u terugkrijgt van de belastingdienst hangt af van de hoogte van
uw inkomen. Jaarlijks stelt de
overheid een maximumuurtarief
vast waarover de kinderopvangtoeslag wordt vergoed. Voor 2014
zijn deze tarieven als volgt;

Dagopvang € 6,70

BSO € 6,25

Gastouderopvang € 5,35.
NB; in december 2013 worden deze tarieven
definitief vastgesteld door de belastingdienst.

Even rekenen
Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u op de website
www.toeslagen.nl. Hier kunt u uitrekenen welke teruggave u kunt
verwachten aan de hand van uw
inkomen. Op deze manier ontdekt
u het netto cq. daadwerkelijke bedrag wat u maandelijks/jaarlijks
betaalt voor de opvang van uw
kind(eren). Natuurlijk kunt u bij
vragen contact opnemen met Agnes Eerbeek van de Financiële
administratie. Elke vrijdag tussen
10.00-13.00 heeft zij spreekuur.
Maakt u gerust een afspraak (072571 20 45 of via administratie@skhhw.nl) voor een berekening op maat.

U al BSO heeft voor € 1,64 per uur (uitgaande van een inkomen van
€ 34.000, 1e kind, 1 maal per week BSO/vakantieopvang bij een school– en
vakantiewekencontract).
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Dagopvang (0-4 jaar)
Opvangtijden

Aantal uur

Bruto
Uurtarief dagopvang

7.30- 13.30 uur

6 uur

€ 6,64

7.30- 14.00 uur
(continurooster)

6,5 uur

€ 6,64

7.30– 17.00 uur

9,5 uur

€ 6,56

7.30– 18.00 uur

10,5 uur

€ 6,39

8.00– 13.30 uur

5,5 uur

€ 6,64

8.00– 14.00 uur
(continurooster)

6 uur

€ 6,64

8.00– 17.00 uur

9 uur

€ 6,56

8.00– 18.00 uur

10 uur

€ 6,56

8.30– 13.30 uur

5 uur

€ 6,64

8.30– 14.00 uur
(continurooster)

5,5 uur

€ 6,64

8.30– 17.00 uur

8,5 uur

€ 6,56

8.30– 18.00 uur

9,5 uur

€ 6,56

9.00– 14.00 uur
(continurooster)

5 uur

€ 6,64

9.00– 17.00 uur

8 uur

€ 6,56

9.00- 18.00 uur

9 uur

€ 6,56

12.30-18.00 uur

5,5 uur

€ 6,64

KDV flex of extra dag/ 1 tarief voor
dagdeel
alle pakketten

€ 7,02

Kinderen in de leeftijd vanaf 10 weken tot maximaal 4 jaar kunnen een hele of halve
dag naar de dagopvang. De minimale afname is 2 dagdelen van 5 uur (of 1 dag van
8 uur). De brengtijden liggen tussen 7.30 en 9.00 uur en tussen de middag om
12.30 uur. De haaltijden liggen tussen 17.00/18.00 uur en tussen de middag om
13.30 uur. Uitzondering hierop zijn de opvanglocaties gekoppeld aan scholen met
een continurooster van 5 gelijke dagen. Daar kunnen de kinderen ook om 14.00 uur
opgehaald worden. Op locatie KC Atalanta (Cocon) wordt verlengde opvang aangeboden tussen 7.00 en 18.30 uur. Vanaf 7.00 uur kunt u ook terecht bij De Linde, De
Tuinfluiter, Het Landgoed, Campus Columbus en KC De Vaart (Kajuit). Deze vestigingen sluiten om 18.00 uur.
Naast de wijzigingen in de prijzen voor 2014 is er ook een wijziging in het aantal
door te rekenen uren. In 2014 valt koningsdag op een zaterdag. Dit maakt dat er
meer opvanguren in 2014 zijn dan in 2013. Tevens worden vanaf 2014 ook bij het
KDV de opvanguren gesplitst per dag en bij feestdagen rekening gehouden met op
welke dag ze vallen. Dit kan ook zorgen dat het aantal opvanguren in 2014 afwijkt
van 2013.
Binnen het KDV is er op sommige locaties ook de mogelijkheid tot flexopvang.
Vraag naar de voorwaarden bij de afdeling Planning en Plaatsing.

Rekenvoorbeeld 1.

Verzamelinkomen gezin € 35.000
Opvang voor 1 kind 2 dagen KDV
(10,5 uur).
Bruto kosten per maand € 587,08
Na belastingteruggave netto
kosten € 133,27 per maand.

Rekenvoorbeeld 2.
Verzamelinkomen gezin € 55.000
Opvang voor 1 kind 2 dagen KDV
(9 uur) en voor 1 kind 2 dagen
BSO school– en vakantieweken.
Bruto kosten € 779,91 per maand.
Na belastingteruggave netto
kosten € 228,45 per maand.

Rekenvoorbeeld 3.
Verzamelinkomen gezin € 70.000
Opvang voor 2 kinderen 3 dagen
KDV (10,5 uur).
Bruto kosten per maand
€ 1.772,43
Na belastingteruggave netto
kosten € 608,83 per maand.
In de voorbereiding op het vaststellen van de prijzen voor 2014
hebben wij intern en in overleg
met de CCR gekeken of het
afnemen van minder weken bij het
KDV haalbaar zou zijn. Minder
weken zou een iets hogere uurprijs met zich meebrengen om het
geheel bedrijfsmatig haalbaar te
houden. Bij doorrekenen bleek dit
op jaarbasis zo’n klein financieel
verschil dat wij dit nu op dit moment geen serieus aanbod voor
onze klanten vinden. In 2014
beraden wij ons in samenspraak
met de CCR verder op de mogelijkheden.
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BSO (4-13 jaar)

Rekenvoorbeeld 4.

BSO is de verzamelnaam van voor–, naschoolse opvang (NSO) en vakantieopvang.
SKH biedt verschillende pakketten:
 BSO in de schoolweken (incl. studiedagen van de school). Deze kunt u aanvullen
met losse vakantieopvang afhankelijk van uw behoefte.
 BSO school- en vakantieweken. Handig. Want dan hoeft u niet elke vakantie opvang te regelen. Omdat de uurprijs van deze vorm van BSO lager is, kan dit financieel aantrekkelijker zijn voor uw situatie.
 Vanaf 2014 kan BSO school– en vakantieweken alleen nog op dezelfde dagen. Indien de vakantieopvang plaats vindt op andere dagen als de schoolwekenopvang
dient u losse vakantieopvang af te nemen.
 BSO flex variant. Vraag naar de voorwaarden bij de afdeling Planning & Plaatsing.
Onze BSO locaties zijn vlakbij of in een basisschool. De opvangtijd is afhankelijk van de
schooltijden. De opvangeindtijd is standaard 18.00 uur, met uitzondering van de locaties
gekoppeld aan scholen waar een continurooster volgens het vijf gelijke dagen model is.
Op die locaties kan een keuze worden gemaakt in ophaaltijden: 17.00 of 18.00 uur. De
locatie KC Atalanta (Cocon) kent een verlengde opvang tot 18.30 uur. Let op! De BSO
wordt berekend op basis van:

De exacte begin– en eindtijden van de school van uw kind.

De dag van de week waarop u BSO afneemt; rekening houdend met de feestdagen.

De vakanties van de school van uw kind (in 2014 zijn er scholen met 12 weken
vakantie en scholen met 11 weken vakantie).

Een gemiddeld aantal studiedagen. Goede vrijdag is voor iedereen een studiedag.
Als u ‘s morgens weg moet voordat de school begint, kan uw kind gebruik maken van
VSO. De medewerker van SKH of een taxi brengt uw kind dan naar school. Zodra de
school de deuren sluit, start de naschoolse opvang. De pedagogisch medewerker of de
taxichauffeur haalt uw kind weer van school.

BSO Schoolweken contract
Tarieven BSO;
Gebaseerd op 40 /41 schoolweken; inclusief studiedagen; u
betaalt GEEN feestdagen.

Opvangtijden

Bruto uurtarief

VSO niet in combi met NSO

Afhankelijk locatie en aanvang school

€ 8,28

VSO in combi met NSO

idem

€ 7,51

BSO incl. studiedagen

Vanaf einde schooltijd tot 17.00/18.00

€ 6,85

BSO extra dagdeel

Vanaf einde schooltijd tot 17.00/18.00

€ 7,22

BSO Schoolweken & vakantieopvang contract
Tarieven BSO;
U betaalt GEEN feestdagen.

Opvangtijden

Bruto uurtarief

VSO niet in combi met NSO

Afhankelijk locatie en aanvang school

€ 8,28

VSO in combi met NSO

idem

€ 7,51

BSO incl. studiedagen en vakantieopvang

Vanaf einde schooltijd tot 18.00

€ 6,53

BSO extra dagdeel

Vanaf einde schooltijd tot 18.00

€ 7,14

Verzamelinkomen gezin € 70.000.
Opvang voor 2 kinderen 2 dagen
BSO schoolweken.
Bruto kosten € 373,04 per maand.
Na belastingteruggave netto
kosten € 149,59 per maand.

Rekenvoorbeeld 5.
Alleenstaande ouder verzamelinkomen € 28.000
Opvang voor 1 kind 2 dagen BSO
schoolweken. Daarnaast 14 dagen (verspreid over 7 weken)
vakantieopvang los inkopen.
Bruto kosten € 281,70 per maand.
Na belastingteruggave netto
kosten € 77,89 per maand.

Rekenvoorbeeld 6.
Alleenstaande ouder verzamelinkomen € 28.000.
Opvang voor 1 kind 2 dagen BSO
school– en vakantieweken.
Bruto kosten € 320,45 per
maand.
Na belastingteruggave netto
kosten € 53,37 per maand.

Contact?

BSO Flex contract
Tarieven BSO;
U betaalt GEEN feestdagen.

Opvangtijden

Bruto uurtarief

BSO flex of extra dagdeel

Vanaf einde schooltijd tot 18.00

€ 7,14

072-571 20 45
info@skhhw.nl
www.kinderopvang-heerhugowaard.nl

VSO flex in combi met NSO

€ 8,26

VSO flex niet in combi met
NSO

€ 9,11

https://twitter.com/skhhw
https://www.facebook.com/
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Vakantieopvang (4-13 jaar)

Het is mogelijk om in schoolvakanties buitenschoolse opvang af te nemen. Dit noemen wij vakantieopvang. De minimale afname is 5 dagen per kalenderjaar. De opvang gaat per hele dag van 7.30-18.00 uur.
Voor de vakantieopvang betaalt u (inclusief uitjes!) bruto per uur € 7,77. Ook voor
deze vorm van opvang kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

Vakantieoverzicht (info vanaf landelijke overzichten, invulling wisselt per school)
Vakantie

Datum

Reserveren van losse
vakantieopvang bij
Planning en
plaatsing:

Voorjaarsvakantie

24-02-2014 t/m 28-02-2014

6 weken vooraf

Meivakantie

28-04-2014 t/m 05-05-2014

6 weken vooraf

Zomervakantie

07-07-2014 t/m 15-08-2014

6 weken vooraf

Herfstvakantie

20-10-2014 t/m 24-10-2014

6 weken vooraf

kerstvakantie

22-12-2014 t/m 03-01-2015

6 weken vooraf

Rekenvoorbeeld 7.

Verzamelinkomen gezin € 55.000
Vakantieopvang voor 2 kinderen
8 weken per jaar 2 dagen per
week.
Bruto kosten € 2.610,72 per jaar.
Na belastingteruggave netto
kosten € 1.024,17 per jaar.

Uw situatie?
U kunt uw eigen situatie berekenen op www.toeslagen.nl.
Wanneer u advies/hulp nodig
heeft bel dan gerust met Agnes
Eerbeek van de Financiële administratie. Elke vrijdag van 10.0013.00 heeft zij spreekuur. Maakt u
gerust een afspraak (072-571 20
45 of via administratie@skhhw.nl)
voor een berekening op maat.

TSO (4-13 jaar)
Op een aantal scholen verzorgt SKH de tussenschoolse opvang. Per keer betaalt u
daar € 2,50 per kind voor. Wanneer u structureel gebruik maakt van de TSO is het
€ 2,00 per keer. In 2013 verzorgt SKH TSO op de volgende scholen:

De Carrousel

De Kleine Grote Beer (Taxuslaan en Plutolaan)

De Paperclip (prijs € 2,50 voor incidenteel gebruik; € 2,20 voor structureel
gebruik)

De Montessori

Jeroen Bosch

Let op!
In deze rekenvoorbeelden zijn wij ervan uit gegaan dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Daarnaast zijn wij ervan uitgegaan in de voorbeeldberekeningen dat
uw kind KDV of BSO heeft bij KC Atalanta (Cocon). Per locatie kan namelijk het
aantal uren afwijken.

Sluitingsdagen
In 2014 zijn we het hele jaar open,
behalve de nationale feestdagen.
Er zijn geen sluitingsdagen mbt
een verplichte vrije dag of een
studiedag voor de medewerkers
van SKH. U kunt dus het hele jaar
gebruik maken van de opvang.

Omdat op toeslagen.nl nog niet gerekend kan worden met de tarieven van 2014
hebben wij gebruik gemaakt van de kinderopvangtoeslagtabel op
http://financieel.infonu.nl
Vanaf heden wordt de correspondentie middels Digiduif verzonden. Eerder heeft u
hiervoor een inlogcode ontvangen. Vragen over Digiduif of wijze van inloggen? Bel
gerust de receptie van het Centraal Bureau tel: 072-5712045.

Nieuw in 2014
In 2014 zullen de maatregelen vanuit de overheid van 2013 worden gehandhaafd.
Wel is er 100 miljoen extra beschikbaar voor de kinderopvangtoeslag. Deze gaat op
in een verhoging toeslagpercentages voor het eerste kind.
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Gastouderopvang (0-13 jaar)

Gastouderopvang is flexibele opvang bij een gastouder thuis (ook avonden/nachten
en weekenden zijn mogelijk). De kosten voor bemiddeling, begeleiding en ondersteuning bedragen € 90,- per maand voor het jongste kind, € 80,- voor het volgende
kind en voor het derde en daaropvolgende kind(eren) worden geen bemiddelingskosten in rekening gebracht.
Ons advies voor de vergoeding aan de gastouder bedraagt € 4,- per kind per uur.
Nachtopvang van 23:00 uur tot 7:00 uur kost € 15,00 per kind.
Zowel voor de kosten voor bemiddeling en begeleiding als de vergoeding per opvanguur kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, omdat onze organisatie officieel geregistreerd is.
Kijk op http://www.toeslagen.nl/ hoeveel toeslag u kunt ontvangen.

Nanny Service (0-13 jaar)
Vanaf 2014 bieden wij de mogelijkheid voor een nanny aan huis. Deze nanny is een
pedagogisch medewerker van SKH. Zij kan maximaal 3 dagen per week maximaal
12 uur per dag bij u aan huis zorg dragen voor de opvang van de kinderen. Daarnaast kan zij indien gewenst zorg dragen voor licht huishoudelijk werk, het brengen/
halen van kinderen naar (sport)club of andere activiteiten en het maken of voorbereiden van het eten in de avond. Het maken van een match tussen het gezin en de
nanny gaat op dezelfde wijze als bij de gastouderopvang. Doel is te komen tot een
passende match die u als ouder een goed gevoel geeft.
De kosten voor de nanny bedragen € 18,75 per uur. Daarnaast betaalt u eenmalig
€ 299,00 aan bemiddelingskosten.
Voor meer informatie kunt u bellen met Emmy Mijnen via het centrale bureau. In
december 2013 bevat onze website (tabblad gastouderopvang) alle actuele informatie.

Peuterspeelzaal (2,5-4 jaar)
De peuterspeelzalen kennen een andere wijze van financiering dan de reguliere
opvang. De gemeente Heerhugowaard subsidieert 60% van de kosten van peuterspeelzaalopvang. Aan ouders wordt de overige 40% in rekening gebracht, ongeacht
of (beide) ouders werken. Voor 2014 zijn de kosten voor peuterspeelzaalopvang
voor 2 dagdelen per week (5,25 uur totaal) € 62,50 per maand (11 maanden per
jaar). Op een aantal locaties is de peuterspeelzaal langer geopend dan 5,25 uur ivm
de aansluiting bij schooltijden. Op deze locaties wordt de prijs naar rato berekend.
Voor een exacte prijsopgave kunt u contact opnemen met de afdeling Planning en
Plaatsing.

Rekenvoorbeeld 8.
Gastouderopvang; gezin met 2
kinderen voor 23 uur per week.
Bij € 35.000 verzamelinkomen:
Bruto maandkosten € 875,33
Netto Maandkosten € 140,29
Bij € 55.000 inkomen:
Bruto maandkosten € 875,33
Netto Maandkosten € 215,12
Bij € 70.000 inkomen:
Bruto maandkosten € 875,33
Netto Maandkosten € 302,42

VVE peuterspeelzaal (2,5-4 jaar)
Wanneer uw kind geïndiceerd is door het consultatiebureau voor VVE (voor– en
vroegschoolse educatie), in verband met een taalachterstand, kan uw kind 4 dagdelen per week gebruik maken van peuterspeelzaalopvang. Een groot deel van de
kosten wordt gesubsidieerd door de gemeente. Voor de ouders wordt € 25,70 per
maand (11 maanden per jaar) gefactureerd.

Peuterspeelzaal Plus (2,5-5 jaar)
Vanaf Augustus 2014 starten we met een PSZ Plus. De aanpak, gebruikte methoden en groepsgrootte zijn aangepast op kinderen die vanwege hun ontwikkeling of
gedrag iets extra’s nodig hebben. Een plus voor deze kinderen dus! Extra aandacht
voor hun ontwikkeling en sociale vaardigheden binnen een prettig en veilig pedagogisch klimaat. De PSZ Plus wordt gevestigd in Nexus. U kunt uw kindje aanmelden
via de afdeling Planning en Plaatsing. Vooraf aan de plaatsing vindt er een gesprek
plaats. Meer informatie vooraf? Neemt u gerust contact op met Martine Wagenaar
(locatiemanager). De kosten bedragen net als bij de reguliere PSZ € 62,50 per
maand (11 maanden per jaar) Begin 2014 kunt u op onze website meer informatie
vinden.

Rekenvoorbeeld 9.
Gezin (samenstelling en salaris
niet van toepassing) met 2 kinderen; 1 kind VVE PSZ en 1 Kind
reguliere PSZ.
Kosten per jaar € 970,20
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Overige voorwaarden

Onze locaties

Alles inclusief

locatie

Met uitzondering van zuigelingenvoeding, hoeft u zelf geen eten of
luiers mee te nemen naar de opvang. Daar zorgen wij voor. Ook op de
BSO wordt gezorgd voor gezonde en voedzame tussendoortjes en
drinken, dat is in het uurtarief inbegrepen. Bij de peuterspeelzaal krijgen de kinderen een tussendoortje en drinken. Alleen als uw kind bijzondere voeding nodig heeft moet u dat meebrengen of zelf aan uw
kind meegeven. Onze tarieven zijn inclusief het vervoer van uw kind
van school naar de BSO. Hiervoor worden er taxi’s ingezet. Voor kinderen van boven de 9 jaar geldt dat zij op de fiets naar de BSO komen.

KDV
BSO
KDV Flex
op aanvraag

PSZ/
VVE

De Linde

KDV

BSO
BSO flex

PSZ

De Regenboog

KDV

BSO
BSO flex
BSO 8+

PSZ

De Ukkehut

-

-

PSZ

Goed geregeld
Alle locaties van SKH voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Daarnaast zijn alle locaties (BSO en KDV) HKZ gecertificeerd. Dit betekent dat wij voortdurend werken aan het verbeteren van
de dienstverlening.

Onze Locaties binnen scholen
locatie

KDV
KDV Flex
op aanvraag

BSO

PSZ/VVE

Campus Columbus

KDV

BSO
BSO flex

PSZ

KC Atalanta (Cocon)

KDV

BSO
BSO flex

PSZ/VVE

KC de Vaart
(Kajuit)

KDV

BSO
BSO flex
BSO 8+

PSZ/VVE

De Horst
BS De Paperclip

KDV

BSO
BSO flex

PSZ/VVE

De opzegtermijn voor KDV, BSO en de gastouderopvang is 2 maanden en dient schriftelijk (per brief of email) te worden gemeld. Voor
tussentijdse wijzigingen hanteren we een opzegtermijn van 1 maand.
Voor peuterspeelzaalopvang geldt een opzegtermijn van 1 maand
onder dezelfde voorwaarden.

De Komeet
BS De Reflector

KDV

BSO
BSO flex
BSO 8+

PSZ/VVE

Facturering

De Tuinfluiter
BS Zeppelin/
Hasselbraam

KDV

BSO
BSO flex

PSZ

Het Landgoed
BS De Vlindertuin

KDV

BSO
BSO flex

PSZ

De Carrousel

-

BSO
BSO flex

PSZ/VVE

De Montessori/Kubus

-

-

PSZ

Nexus

-

BSO Plus
PSZ Plus
In oprichting In oprichting

Jeroen Bosch
Tijdelijke huisvesting als
voorbereiding op nieuwe
school binnen de Draai

-

BSO
PSZ
In oprichting In oprichting

Inschrijving en plaatsing
U kunt uw kind inschrijven via de website www.kinderopvangheerhugowaard.nl of telefonisch contact opnemen met de afdeling
Planning en Plaatsing op telefoonnummer 072– 5712045. Een medewerkster van de afdeling zal u een schriftelijk aanbod doen. Wanneer
het aanbod niet aansluit bij uw wens, in sommige gevallen zal het aanbod niet op de dagen of de locatie van u keuze kunnen zijn, nemen wij
contact met u op om eventuele alternatieven met u te bespreken. Gaat
u akkoord met het aanbod? Dan ontvangt u ter ondertekening een
plaatsingsbrief, en wanneer naam en geboortedatum bekend zijn; een
plaatsingsovereenkomst. Vanaf het moment dat SKH de getekende
plaatsingsovereenkomst retour heeft ontvangen en de opvang van
start is gegaan geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Voor tussentijdse wijzigingen hanteren we een opzegtermijn van 1 maand.
SKH hanteert de volgende criteria bij plaatsing:
1.
Personeel van SKH.
2.
Tweede of volgende kinderen uit een gezin.
3.
Kinderen die al opvang hebben maar uitbreiding of wisseling
van dagen willen, net als kinderen die doorstromen van dagopvang naar buitenschoolse opvang.
4.
Kinderen die nog geen opvang hebben bij SKH.
De inschrijfdatum is hierbij leidend.

Annuleren en opzeggen

Vanaf 2014 factureren wij digitaal voorafgaand aan de opvangmaand.
Na afloop van een kalenderjaar ontvangt u van ons een jaaropgave.
Deze heeft u nodig voor de definitieve opgave aan de belastingdienst.
Als u alleen gebruik maakt van tussen schoolse opvang wordt regelmatig gebruik 1 maand vooraf gefactureerd, bij incidentele afname
ontvangt u een maand achteraf een factuur. Op de eerste factuur zal
bij KDV en BSO € 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Kinderopvangtoeslag; tegemoetkoming door de belastingdienst
De overheid draagt bij aan de kinderopvangkosten. Deze bijdrage is
afhankelijk van het belastbare gezinsinkomen. Voor het tweede en
volgende kind uit het gezin is de bijdrage van de overheid hoger dan
voor het eerste kind. Ouders die niet werken maar studeren, herintreden of inburgeren en opvang nodig hebben kunnen een beroep doen
op de gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang. Ouders die op sociaal medische gronden opvang nodig
hebben, kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente. U vraagt
via www.toeslagen.nl een tegemoetkoming in de kosten aan. SKH kan
u helpen met het invullen van het formulier. De bijdrage van de belasting kunt u laten overmaken op de rekening van SKH (IBAN: NL20
RABO 03269.55.267 BIC: RABONL2U), waarna wij de ontvangen
bijdrage in mindering brengen op uw factuur. U krijgt dan maandelijks
een factuur met de netto kosten. U heeft er verder geen omkijken meer
* lees waar staat ouders; ouder(s)/verzorger(s)

Pagina 6.

Hier vindt u ons
Stichting Kinderopvang Heerhugowaard
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
E-mail:
Website:

W.M. Dudokweg 47
Postbus 271, 1700 AG Heerhugowaard
(072) 571 20 45
info@skhhw.nl
www.kinderopvang-heerhugowaard.nl

Kinderdagverblijven
De Regenboog
Het Landgoed
De Linde
De Tuinfluiter
KC Atalanta (Cocon)
De Komeet
De Horst
Campus Columbus
KC De Vaart (De Kajuit)

Sara de Bronovoland 7
C. van Arkeldijk 22
Lindenlaan 2c
H. Pimenteltuin 13
Zonnegloren 3
Hemelboog Binnen 26
van Eedenplein 9
Weegbree 2-4
Standerdmolen 2

Locatiemanager
1705 MD
1705 NP
1701 GV
1705 HW
1704 ZE
1705 SM
1702 GW
1705 RA
1703 NK

072-5345912
072-5729607
072-5712096
072-5724353
072-5723577
072-5728472
06-31784207
072-5348882
06-21596483

1705 MD
1705 NP
1701 GV
1705 HW
1705 SM
1704 ZE
1705 RA
1702 GW
1703 NK
1705 JS
1701VG
1703 GA
1701 AA

072-5345913
072-5729603
072-5712096
072-5349380
072-5728472
072-5723577
072-5348882
06-16912109
06-27031913
06-21879480
072-5714458
06-52772823
072 -5710933

Jolanda Medley
Jona Kiewiet
Aafke Veenstra
Martine Wagenaar
Laura Krom
Anjo Koppers
Monique Bankras
Jolanda Medley
Monique Bankras
Martine Wagenaar
Aafke Veenstra
Martine Wagenaar
Martine Wagenaar

1703 DA

072-5712045

Emmy Mijnen

1703 DA

072-5712045

Judith Nieman (achterwacht)

1705 MD
1701 GV
1705 HW
1705 NP
1702 GW
1705 SM
1704 ZE
1703 NK
1704 BE
1705 RA
1703 GB
1703 GA
1701 AA
1701 VG

072-5345913
072-5712096
072-5349380
072-5729603
06-16912109
072-5728472
072-5723577
06-34424594
06-15045907
072-5348882
072-5712888
06-52772823
072-5710933
072-5714458

Buitenschoolse opvang
De Regenboog
Het Landgoed
De Linde
De Tuinfluiter
De Komeet
KC Atalanta (Cocon)
Campus Columbus
De Horst
KC De Vaart (De Kajuit)
Zeppelbraam
Jeroen Bosch *
De Carrousel
Nexus * *(BSO+)

Sara de Bronovoland 7
C. van Arkeldijk 22
Lindenlaan 2c
H. Pimenteltuin 13
Hemelboog Binnen 26
Zonnegloren 3
Weegbree 2
van Eedenplein 9
Standerdmolen 2
Anna Polaktuin 27
Berckheidelaan 4
Smaragd 27
van Teylingenlaan 5

Jolanda Medley
Jona Kiewiet
Aafke Veenstra
Martine Wagenaar
Anjo Koppers
Laura Krom
Jolanda Medley
Monique Bankras
Monique Bankras

Locatiemanager

Gastouderbureau & Nanny service
Gastouderopvang
W.M. Dudokweg 47
(bemiddelingsmedewerker)
Nanny service*
W.M. Dudokweg 47

Peuterspeelzaal
De Regenboog
De Linde
De Tuinfluiter
Het Landgoed
De Horst
De Komeet
KC Atalanta (Cocon)
KC De Vaart (De Kajuit)
De Ukkehut
Campus Columbus
De Kubus
De Carrousel
Nexus * * (PSZ+)
Jeroen Bosch *

Sara de Bronovoland 7
Lindenlaan 2c
H. Pimenteltuin 13
C. van Arkeldijk 22
van Eedenplein 9
Hemelboog binnen 26
Zonnegloren 3
Standerdmolen 2
Middenweg 537 A
Weegbree 2 – 4
Smaragd 32
Smaragd 27
van Teylingenlaan 5
Berckheidelaan 4

Locatiemanager
Jolanda Medley
Aafke Veenstra
Martine Wagenaar
Jona Kiewiet
Jolanda Medley
Laura Krom
Anjo Koppers
Monique Bankras
Anjo Koppers
Monique Bankras
Aafke Veenstra
Martine Wagenaar
Martine Wagenaar
Aafke Veenstra

* Oktober 2013 in oprichting; verwachte start Mei 2014
** Oktober 2013 in oprichting; verwachte start Augustus 2014
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