Nieuwe tijden bij ’t Kienderbènkske!

De afgelopen periode zijn de basisscholen in de gemeente Bergen bezig geweest met het
bekijken van hun schooltijden. Voor de meeste scholen heeft dat geleid tot een aanpassing van
begin- en / of eindtijd.
Als Kienderbènkske vinden we het belangrijk om aan te sluiten bij de schooltijden. Enerzijds
omdat onze ervaring is dat ouders dit prettig vinden, anderzijds omdat dit onze samenwerking
met school bevordert, denk hierbij bijvoorbeeld aan gezamenlijke activiteiten die
georganiseerd worden. De verandering van schooltijden betekent dus ook verandering van
tijden van onze opvang. Deze verandering verschilt per dorp, per opvangvorm en per locatie.
Door middel van deze brief willen wij jullie informeren over de wijzigingen per 05-09-2016 en
een totaalbeeld geven van de mogelijkheden die ’t Kienderbènkske daarnaast te bieden heeft.
Door gebruik te maken van het keuzemenu op de volgende pagina kunnen jullie direct naar de
voor jullie relevante informatie klikken.
Indien wijzigingen noodzakelijk zijn in de kinderopvangtoeslag zullen we jullie automatisch een
aangepaste overeenkomst sturen. Als jullie geen overeenkomst ontvangen, hoeft er geen
wijziging plaats te vinden bij de belastingdienst. De aangepaste overeenkomst zal in de week
van 4 juli – 8 juli 2016 via de email aan jullie worden verzonden.
Mocht een voorgestelde wijziging voor jullie geen optie zijn dan bekijken we graag de
mogelijkheden. We horen dit dan graag zo spoedig mogelijk liefst voor 1 juli 2016. Bij geen
tegenbericht gaan wij er van uit dat jullie akkoord zijn met hetgeen beschreven in deze brief.
We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen of
opmerkingen zijn dan horen we het graag.
Met vriendelijke groeten,
’t Kienderbènkske
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KEUZEMENU

KDV (kinderdagverblijf 0-4 jaar)
BSO (buitenschoolse opvang 4-13 jaar)
Opvang BSO kinderen uit Bergen
Opvang BSO kinderen speciaal onderwijs
BSO Afferden en BSO Siebengewald
BSO Well
BSO Wellerlooi
OKI (ontwikkelingsgerichte kinderopvang 2-4 jaar)
OKI Bergen
OKI Well
OKI Afferden
OKI Siebengewald
OKI Wellerlooi
Wat kost kinderopvang?
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KDV (KINDERDAGVERBLIJF 0-4 JAAR)
MOGELIJKHEDEN REGULIER KDV CONTRACT (52 weken per jaar)
Gemiddeld aantal Netto maandprijs
1
uur per maand
Zie
Extra 6:30
6:30 – 7:30
4,3
www.kienderbenkske.nl
Extra 7:00
7:00 – 7:30
2,2
€
6,99
en klik op de button
Dag
7:30 – 18:30
47,7
“Benieuwd naar de
Ochtend
7:30 – 13:00
23,8
kosten”.
Middag
12:30 – 18:30
26
Het is mogelijk om tijdens hetzelfde dagdeel gebruik te maken van het KDV en de OKI. Wij zullen de
kinderen naar de OKI brengen en weer ophalen. De uren van de OKI worden in deze situaties voor de
helft berekend.
Mogelijkheden

Tijden

Uurprijs

Indien bovenstaande tijden niet mogelijk zijn, kunnen jullie altijd contact met ons opnemen om jullie
wensen te bespreken waarna wij de mogelijkheden zullen bekijken in de vorm van een
maatwerkovereenkomst.

WIJZIGING KDV WELL
Na de zomervakantie is de eindtijd van het KDV in Well, net als onze andere locaties, 18:30
uur. We krijgen namelijk steeds meer vragen naar deze latere sluitingstijd en in de praktijk
merken we dat enkele ouders op dit moment 18:00 uur niet altijd halen.
MOGELIJKHEDEN FLEXIBEL KDV CONTRACT (40 weken per jaar)
Mogelijkheden
Extra 6:30
Extra 7:00
Dag
Ochtend

Tijden

Uurprijs

6:30 – 7:30
7:00 – 7:30
7:30 – 18:30
7:30 – 13:00

Gemiddeld aantal
2
uur per maand
2,2
2,2
36,7
18,3

€ 7,70
Middag

12:30 – 18:30

20

Netto maandprijs
Zie
www.kienderbenkske.nl
en klik op de button
“Benieuwd naar de
kosten”. De tabel is
gebaseerd op een
uurtarief van € 6,99. Om
een nettoprijs bij
flexibele opvang te
kunnen berekenen dient
men de netto uurprijs
met € 0,71 te verhogen
(€ 7,70 - € 6,99)

Het is mogelijk om tijdens hetzelfde dagdeel gebruik te maken van het KDV en de OKI. Wij zullen de
kinderen naar de OKI brengen en weer ophalen.
Indien bovenstaande tijden niet mogelijk zijn, kunnen jullie altijd contact met ons opnemen om jullie
wensen te bespreken waarna wij de mogelijkheden zullen bekijken in de vorm van een
maatwerkovereenkomst.

1
2

Aantal uur per week x 52 weken per jaar / 12 maanden
Aantal uur per week x 40 weken per jaar / 12 maanden
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BSO (BUITENSCHOOLSE OPVANG 4-13 JAAR)
Bij de BSO (Buitenschoolse opvang) worden de volgende afkortingen gebruikt: VSO =
voorschoolse opvang, TSO = tussenschoolse opvang en NSO = naschoolse opvang.

OPVANG BSO-KINDEREN UIT BERGEN
Op dit moment worden de kinderen uit Bergen op onze BSO-locatie in Well opgevangen.
Aangezien de school in Bergen na de zomervakantie om 14:00 uur eindigt en in Well om 15:00
uur, kunnen wij de kinderen uit Bergen helaas niet meer op onze BSO locatie in Well
opvangen. Dit met uitzondering van de woensdagen en de vrijdagen, omdat de onderbouw in
Well dan om respectievelijk 12:30 en 12:00 uur klaar zijn met school.
Wij zullen de kinderen die gebruik maken van de NSO op maandag, dinsdag en donderdag op
onze BSO-locatie in Afferden opvangen. Voor de VSO blijft het mogelijk om gebruik te maken
van onze BSO-locatie in Well.
Wij realiseren ons dat dit voor de kinderen uit Bergen een nieuwe locatie is met nieuwe
kinderen / medewerkers. Vanwege de verhuizing in Afferden naar de basisschool kunnen we
vooraf geen kijkje gaan nemen op deze locatie. Na de zomervakantie zijn jullie, indien
wenselijk, van harte welkom op deze nieuwe locatie voor een eventuele eerste indruk alvorens
de opvang feitelijk start.
Mocht opvang (VSO of NSO) op een van onze andere BSO-locaties wenselijk zijn dan horen wij
het graag en zullen wij de mogelijkheden hiervoor bekijken.

OPVANG BSO-KINDEREN SPECIAAL ONDERWIJS
Voor zover wij kunnen beoordelen verwachten wij dat er geen wijzigingen noodzakelijk zijn in
de huidige opvanglocatie. Mochten jullie door het lezen van de wijzigingen van de betreffende
locatie van mening zijn dat dit voor jullie wel van invloed is dan horen wij het graag.

BSO AFFERDEN EN BSO SIEBENGEWALD
Het aantal uren op de VSO in Afferden zal afnemen doordat de school niet om 8:45 uur begint,
maar om 8:30 uur. Hierdoor zullen de kinderen die op dit moment gebruik maken van de
reguliere VSO in Afferden een aangepaste overeenkomst ontvangen, waarmee de
kinderopvangtoeslag kan worden aangepast.
Het aantal uren op de NSO zal toenemen, omdat de eindtijd van beide scholen wijzigt naar
14:10 uur. Hierdoor zullen de kinderen die op dit moment gebruik maken van de reguliere NSO
eveneens een aangepaste overeenkomst ontvangen, waarmee de kinderopvangtoeslag kan
worden aangepast.
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Doordat de BSO ‘s middags eerder start ontstaat een langere middag met meer tijd en meer
mogelijkheden voor activiteiten. In het nieuwe schooljaar starten we daarom op de BSO’s met
een activiteitenprogramma; op verschillende dagen in de week, op een vast moment in de
middag een extra activiteit. Denk hierbij aan bijvoorbeeld sport en spel activiteiten, creatieve
en kunstzinnige activiteiten, samen koken of op pad gaan in de natuur.
Bij het maken van het activiteitenprogramma gaan we kinderen volop betrekken, zodat het
aansluit bij hun wensen en interesses. Want de BSO is voor kinderen vrije tijd en dus
belangrijke tijd! Samen zorgen we er voor dat we die tijd zo leuk mogelijk gaan invullen.
Om kinderen de mogelijkheid te geven om te wennen aan de nieuwe schooltijden, zal het
activiteitenprogramma in de eerste weken klein beginnen en daarna steeds verder worden
uitgebreid.
We willen onszelf en de kinderen ook de ruimte geven om hiermee te experimenteren, te
ervaren en bij te stellen. Via de locatie zullen we jullie regelmatig op de hoogte houden van
onze bevindingen.
Mogelijkheden

Tijden

Uurprijs

Gemiddeld aantal
3
uur per maand

VSO vanaf 6:30
VSO vanaf 7:00
VSO
NSO
Vakantie

6:30 – 8:30
7:00 – 8:30
7:30 – 8:30
14:10 – 18:30
7:30 – 18:30

€ 6,99
€ 6,99
€ 6,99
€ 6,99
€ 6,99

6,7
5
3,3
14,4
4
11

5

Zelf in te plannen

€ 7,70

Afhankelijk van af
te nemen uren

Flexibel

Netto maandprijs
Zie
www.kienderbenkske.nl
en klik op de button
“Benieuwd naar de
kosten”. De tabel is
gebaseerd op een
uurtarief van € 6,99. Om
een nettoprijs te kunnen
berekenen van de
flexibele opvang dient
men de netto uurprijs
met € 0,71 te verhogen
(€ 7,70 - € 6,99)

BSO WELL
Het aantal uren op de VSO en de TSO zal afnemen doordat de school niet om 8:45 uur begint,
maar om 8:30 uur en ‘s middags om 13:00 begint in plaats van 13:15 uur. Hierdoor zullen de
kinderen die op dit moment gebruik maken van de reguliere VSO en de TSO een aangepaste
overeenkomst ontvangen, waarmee de kinderopvangtoeslag kan worden aangepast.
Het aantal uren op de NSO zal toenemen, omdat de eindtijd van school wijzigt naar 15:00 uur.
Hierdoor zullen de kinderen die op dit moment gebruik maken van de reguliere NSO eveneens
een aangepaste overeenkomst ontvangen, waarmee de kinderopvangtoeslag kan worden
aangepast.
3
4
5

Aantal uur per week x 40 schoolweken per jaar / 12 maanden
Aantal uur per week x 12 vakantieweken per jaar / 12 maanden
Niet gebonden aan minimaal af te nemen uren of weken per jaar. Dus 15 min. per jaar is al mogelijk.
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Mogelijkheden

Tijden

Uurprijs

Gemiddeld aantal
6
uur per maand

VSO vanaf 6:30
VSO vanaf 7:00
VSO
7
TSO
NSO
NSO woensdag
8
NSO vrijdag
Vakantie

6:30 – 8:30
7:00 – 8:30
7:30 – 8:30
12:00 – 13:00
15:00 – 18:30
12:30 – 18:30
12:00 – 18:30
7:30 – 18:30

€ 6,99
€ 6,99
€ 6,99
€ 4,50
€ 6,99
€ 6,99
€ 6,99
€ 6,99

6,7
5
3,3
3,3
11,7
20
21,7
4
11

5

Zelf in te plannen

€ 7,70

Afhankelijk van af
te nemen uren

Flexibel

Netto maandprijs
Zie
www.kienderbenkske.nl
en klik op de button
“Benieuwd naar de
kosten”. De tabel is
gebaseerd op een
uurtarief van € 6,99. Om
een nettoprijs te kunnen
berekenen van de
flexibele opvang dient
men de netto uurprijs
met € 0,71 te verhogen
(€ 7,70 - € 6,99)

BSO WELLERLOOI
Mogelijkheden

Tijden

Uurprijs

Gemiddeld aantal
5
uur per maand

VSO vanaf 6:30
VSO vanaf 7:00
VSO
NSO
NSO woensdag
NSO vrijdag
Vakantie

6:30 – 8:30
7:00 – 8:30
7:30 – 8:30
15:15 – 18:30
12:15 – 18:30
12:00 – 18:30
7:30 – 18:30

€ 6,99
€ 6,99
€ 6,99
€ 6,99
€ 6,99
€ 6,99
€ 6,99

6,7
5
3,3
10,8
20,8
21,7
7
11

9

Zelf in te plannen

€ 7,70

Afhankelijk van af
te nemen uren

Flexibel

6

Aantal uur per week x 40 schoolweken per jaar / 12 maanden
TSO komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag
8
Groep 1 t/m 4
7

Netto maandprijs
Zie
www.kienderbenkske.nl
en klik op de button
“Benieuwd naar de
kosten”. De tabel is
gebaseerd op een
uurtarief van € 6,99. Om
een nettoprijs te kunnen
berekenen van de
flexibele opvang dient
men de netto uurprijs
met € 0,71 te verhogen
(€ 7,70 - € 6,99)
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OKI (ONTWIKKELINGSGERICHTE KINDEROPVANG 2-4 JAAR)
De OKI (voorheen peuterspeelzaal) biedt combinaties van 2 dagdelen. Deze combinaties zijn
vooraf bepaald. Daarnaast is het mogelijk een extra 3e of 4e dagdeel aan te vragen. De kosten
voor de OKI komen eveneens in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Ouders die geen recht
hebben op kinderopvangtoeslag krijgen een deel van de kosten via de gemeente vergoed. Zie
voor meer informatie onze internetsite www.kienderbenkske.nl.
Ons uitgangspunt is om een dagdeel van de OKI en de combinatie van medewerkers zoveel
mogelijk te handhaven. Waar mogelijk zijn de middagen naar de ochtenden of een andere dag
verplaatst. Daarnaast sluiten we aan bij de nieuwe tijden van de school waardoor de begin- en
eindtijden van de combinaties kunnen veranderen.

OKI BERGEN
Het rooster na de zomervakantie zal er als volgt uit komen te zien.
Rooster na zomervakantie
Maandag
Ingrid / Josefien
8:30 – 11:30 uur
Marian / Josefien
12:15 – 14:15 uur

Dinsdag
Marian / Doreth
8:30 – 11:30 uur
Ingrid / Marian
12:15 – 14:15 uur

Woensdag
Doreth /Ingrid
8:30 – 11:30 uur
Ingrid / Josefien
12:15 – 14:15 uur

Donderdag
Marian / Josefien
8:30 – 11:30 uur
Marian / Doreth
12:15 – 14:15 uur

Vrijdag
Ingrid / Marian
8:30 – 11:30 uur
Doreth / Ingrid
12:15 – 14:15 uur

De kinderen zullen na de zomervakantie automatisch van combinatie ruilen:
- Maandagochtend – donderdagmiddag wordt dinsdagochtend-donderdagmiddag;
- Maandag-tussen-de-middag-woensdagochtend wordt maandagochtendwoensdagmiddag;
- Maandagmiddag-donderdagochtend blijft ;
- Dinsdagochtend-vrijdagmiddag wordt woensdagochtend-vrijdagmiddag;
- Dinsdagmiddag-vrijdagochtend blijft.
Kinderen met een VVE-indicatie (4 dagdelen) die door deze wijziging anders gebruik zouden
maken van 2 dagdelen op dezelfde dag ontvangen een nieuw voorstel.
Kinderen die na de OKI aanvullend gebruik willen maken van het kinderdagverblijf kunnen wij
kosteloos vervoeren naar een van onze kinderdagverblijven naar keuze. Mochten jullie hier
gebruik van willen maken of aanvullende informatie willen ontvangen dan horen wij het graag.
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OKI WELL
Het rooster na de zomervakantie zal er als volgt uit komen te zien.
Rooster na zomervakantie
Maandag
Rina / Iris
8:30 – 11:00 uur
11:00 – 12:00 uur

Dinsdag
Iris / Rina
8:30 – 11:00 uur
11:00 – 12:00 uur
Doreth / Rina
13:00 – 15:00 uur

Woensdag
Rina Iris
8:30 – 11:00 uur
11:00 – 12:00 uur

Donderdag
Iris / Rina
8:30 – 11:00 uur
11:00 – 12:00 uur

Vrijdag
Doreth / Rina
8:30 – 11:30 uur
11:30 – 12:00 uur

De kinderen zullen na de zomervakantie automatisch van combinatie ruilen:
-

Maandagochtend – donderdagmiddag wordt maandagochtend-woensdagochtend;
Dinsdagochtend-donderdagochtend blijft;
Dinsdagmiddag-vrijdagochtend blijft .

Bij de kinderen die op dit moment verlengde opvang tot 12:00 uur afnemen, gaan wij er vanuit
dat dit ongewijzigd blijft. Mocht door deze wijziging extra verlengde opvang nodig zijn of niet
meer dan horen wij het graag.

OKI AFFERDEN
Het rooster na de zomervakantie zal er als volgt uit komen te zien.
Rooster na zomervakantie
Maandag
Susan / Bep
8:30 – 11:00 uur

Dinsdag
Bep / Linda
8:30 – 11:00 uur

Woensdag

Donderdag
Susan / Bep
8:30 – 11:00 uur

Vrijdag
Bep / Linda
8:30 – 11:00 uur

De kinderen zullen na de zomervakantie automatisch van combinatie ruilen:
- Dinsdagmiddag-donderdagochtend wordt maandagochtend-donderdagochtend;
- Dinsdagochtend-vrijdagochtend blijft;
Indien kinderen na de OKI gebruik willen van het kinderdagverblijf dan is dit mogelijk door een
combinatie te maken met de beschikbare dagdelen op het KDV (hele dag, ochtend, middag) of
door afname van flexibele uren tot een zelf te bepalen tijd (bijvoorbeeld 14:10 uur). Wij horen
dit dan graag.
De kinderen die op dit moment verlengde opvang tot 12:00 uur afnemen daarvan komt de
verlengde opvang na de zomervakantie te vervallen. Wij horen het graag als jullie hierdoor een
combinatie met het KDV willen maken.
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OKI SIEBENGEWALD
Het rooster na de zomervakantie blijft er als volgt uit zien.
Rooster na zomervakantie
Maandag
Angelique / Anja
8:30 – 11:00 uur

Dinsdag
Angelique / Anja
8:30 – 11:00 uur

Woensdag
Angelique / Anja
8:30 – 11:00 uur

Donderdag
Angelique / Anja
8:30 – 11:00 uur

Vrijdag

Indien kinderen na de OKI gebruik willen van het kinderdagverblijf dan is dit mogelijk door een
combinatie te maken met de beschikbare dagdelen op het KDV (hele dag, ochtend, middag) of
door afname van flexibele uren tot een zelf te bepalen tijd (bijvoorbeeld 14:10 uur). Wij horen
dit dan graag.

OKI WELLERLOOI
Het rooster na de zomervakantie blijft er als volgt uit zien.
Rooster na zomervakantie
Maandag

Dinsdag

Woensdag
Florence / Susan
8:30 – 11:00 uur
11:00 – 12:15 uur

Donderdag

Vrijdag
Florence / Susan
8:30 – 11:00 uur
11:00 – 12:00 uur

Bij de kinderen die op dit moment verlengde opvang tot respectievelijk 12:15 / 12:00 uur
afnemen gaan wij er vanuit dat dit ongewijzigd blijft. Kinderen die na de OKI aanvullend
gebruik willen maken van het kinderdagverblijf kunnen wij kosteloos vervoeren naar een van
onze kinderdagverblijven naar keuze. Mochten jullie hier gebruik van willen maken of
aanvullende informatie willen ontvangen dan horen wij het graag.
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WAT KOST KINDEROPVANG?
Deze vraag wordt vaak aan ons gesteld. Dit is echter per gezin verschillend, omdat de
belastingdienst mee betaalt in de kosten als jullie recht hebben op kinderopvangtoeslag. Over
het algemeen kan gesteld worden dat als beide ouders werken / studeren men recht heeft op
kinderopvangtoeslag, maar er zijn enkele uitzonderingen (zie hiervoor www.toeslagen.nl).
Indien men recht heeft op kinderopvangtoeslag ontvangen alle inkomensgroepen
kinderopvangtoeslag. Voor de kinderopvangtoeslag geldt daarnaast: hoe lager het inkomen,
hoe hoger de kinderopvangtoeslag.
Gebruik deze link om jullie toetsingsinkomen te bepalen of zoek op internet naar
“toetsingsinkomen bepalen”. Het toetsingsinkomen hebben jullie namelijk nodig om te
bepalen welke netto uurprijs bij jullie situatie hoort. Onderstaand is een deel van de tabel
(gegevens 2016) opgenomen zoals deze ook op de site van ’t Kienderbènkske terug te vinden is
onder de link “benieuwd naar de kosten”.
Stel jullie gezamenlijk toetsingsinkomen is € 25.500,-. Dan zijn de netto kosten voor het 1e
kind:
- Kinderdagverblijf € 0,79 per uur
- Ontwikkelingsgerichte kinderopvang € 1,- per uur
- Buitenschoolse opvang € 1,21 per uur
Vermenigvuldig vervolgens de netto uurprijs met het gemiddeld aantal uur per maand (zie de
uitleg bij de diverse opvangvormen) en jullie maandelijkse kosten zijn bekend.
Gezamenlijk toetsingsinkomen
van
tot

Netto per uur KDV
e
1 kind
2 e.v. kind
e

Netto per uur OKI
e
1 kind 2 e.v. kind

Netto per uur BSO
e
1 kind 2 e.v. kind

e

e

lager dan

€ 18.176

€ 0,58

€

0,51

€ 0,79

€

0,72

€ 1,02

€

0,96

€ 18.177

€ 19.386

€ 0,58

€

0,51

€ 0,79

€

0,72

€ 1,02

€

0,96

€ 19.387

€ 20.595

€ 0,58

€

0,51

€ 0,79

€

0,72

€ 1,02

€

0,96

€ 20.596

€ 21.806

€ 0,58

€

0,51

€ 0,79

€

0,72

€ 1,02

€

0,96

€ 21.807

€ 23.017

€ 0,62

€

0,51

€ 0,83

€

0,72

€ 1,05

€

0,96

€ 23.018

€ 24.226

€ 0,66

€

0,51

€ 0,87

€

0,72

€ 1,10

€

0,96

€ 24.227

€ 25.437

€ 0,73

€

0,51

€ 0,94

€

0,72

€ 1,16

€

0,96

€ 25.438

€ 26.643

€ 0,79

€

0,51

€ 1,00

€

0,72

€ 1,21

€

0,96

€ 26.644

€ 27.946

€ 0,84

€

0,51

€ 1,05

€

0,72

€ 1,26

€

0,96

€ 27.947

€ 29.246

€ 0,90

€

0,51

€ 1,11

€

0,72

€ 1,31

€

0,96

Enz.

Volgens berichtgevingen zal de kinderopvangtoeslag in 2017 verder stijgen waardoor de
kinderopvang nog goedkoper wordt.
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