Ouderbijdrage peuterspeelzalen gemeente Fryske Marren
(ingangsdatum 1 januari 2019)

De peuterspeelzalen in de gemeente Fryske Marren vallen onder de Wet Kinderopvang (peuterspeelzaal WKO). Bent u
beiden werkzaam en/of studeert u dan betaalt u het onderstaande bruto bedrag aan Doomijn voor de peuterspeelzaal.
De netto maandelijks kosten voor de peuterspeelzaal vallen echter lager uit, omdat u recht op kinderopvangtoeslag.
Deze vraagt u dus aan bij de Belastingdienst of heeft u wellicht al gedaan. Trekt u de ontvangen toeslag af van
onderstaande kosten dan blijft uw netto ouderbijdrage over. De toeslag is inkomensafhankelijk dus hoeveel u ontvangt
van de Belastingdienst verschilt per huishouden. U kunt een proefberekening maken op www.toeslagen.nl.
Uurtarief peuterzaal Wet Kinderopvang: € 8,15
Afhankelijk van de mogelijke dagdeelcombinatie op de peuterspeelzaal van uw keuze gelden de volgende maandprijzen
en uren:

Peuterspeelzaal

Uren

Bruto te betalen

per maand

per maand

23,33

€ 190,14

2 ochtenden van 3,5 uur

De peuterspeelzalen zijn 40 schoolweken in het jaar geopend. Er wordt over 12 maanden een gemiddelde per maand gefactureerd.

Ouderbijdragetabel
Komt u niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag dan betaalt u de ouderbijdrage volgens de gemeentelijke
ouderbijdrage zoals hieronder vermeld.
Gezamenlijk bruto gezinsinkomen
per maand
Van
t/m
tot
€ 1.440,00
€ 1.440,01
€ 2.200,00
€ 2.200,01
€ 2.900,00
€ 2.900,01
vanaf

€ 3.700,00
€ 3.700,01

Maandelijkse ouderbijdrage
twee ochtenden
€ 31,00
€ 49,00
€ 62,00
€ 74,00
€ 86,00

De peuterspeelzalen zijn 40 schoolweken in het jaar geopend. Er wordt over 11 maanden een gemiddelde per maand gefactureerd.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling mogen vanaf 2,5 jaar drie dagdelen naar de
peuterspeelzaal tegen een gunstiger tarief. Hiervoor hebben wij een zogenaamde vve-verwijzing nodig. Ouders die
geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen voor VVE € 24,00 per maand.
Ouders mét recht op kinderopvangtoeslag betalen twee ochtend dagdelen volgens het tarief Wet Kinderopvang
(bruto € 190,14 per maand) en vragen hiervoor ook toeslag aan bij de Belastingdienst.
Het derde dagdeel kost u € 8,00 per maand.
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