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Zoals in onze vorige nieuwsbrief is aangekondigd ontvangt u hierbij de aanvullende
informatie over de omvorming van peuterspeelzaal naar Peuterspelen per 1 januari 2016.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wanneer u als ouders / verzorgers (beide)
werkt en/of studeert vanaf 1 januari 2016 gebruik kunt maken van de kinderopvangtoeslag.
Dit geldt ook als u of één van u beide ondernemer of ZZP-er is.
Heeft u als ouder geen recht op de kinderopvangtoeslag, omdat maar één van u beide
werkt/studeert of omdat u uitkeringsgerechtigd bent, dan kunt u gebruik maken van de
subsidieregeling peuteropvang van de gemeente.
In het bijgevoegde schema kunt u zien welke regeling in uw situatie van toepassing is.
Aantal uren Peuterspelen per jaar en VVE
Het Peuterspelen is 2 dagdelen van 3 uren per week. Dus 6 uren per week. Dit gedurende
40 weken per jaar, dat zijn 240 uren per jaar, de kosten daarvan worden in 12 termijnen
geïncasseerd.
Wanneer uw kind in het kader van VVE recht heeft op extra ondersteuning dan kan uw kind
vanaf 3 jaar in aanmerking komen voor 2 dagdelen extra Peuterspelen per week, deze zijn
kosteloos voor alle ouders (dus ook als u gebruik maakt van de kinderopvangtoeslag voor
de eerste 2 dagdelen). Uw kind moet dan wel beschikken over een VVE indicatie van de
Jeugdgezondheidszorg (JGZ).
Kosten van Peuterspelen
De kosten van Peuterspelen (van de eerste 2 dagdelen) zijn inkomensafhankelijk voor alle
ouders ongeacht of u kinderopvangtoeslag ontvangt, of gebruik maakt van de
subsidieregeling peuteropvang van de gemeente.
Er is één verschil: de tabel van de kinderopvangtoeslag is uitgebreider, dan de tabel die
voor de gemeentelijke subsidieregeling gebruikt wordt. In de bijlage vindt u de tabellen.
Valt u onder de kinderopvangtoeslag dan betaalt u de M.O.S. een vast bedrag per maand,
waarvan u een deel weer (maandelijks) vergoed krijgt via de Belastingdienst. Ouders die
gebruik maken van de gemeentelijke subsidieregeling betalen de M.O.S. een bijdrage naar
inkomen per maand.
Aanvraag kinderopvangtoeslag
Om de kinderopvangtoeslag te kunnen aanvragen moeten wij u eerst een overeenkomst
toesturen. Hiervoor kunt u het bijgesloten formulier: ‘Aanvraag overeenkomst
kinderopvangtoeslag’ invullen en aan ons terugsturen. Dan ontvangt u van de M.O.S.
binnen enkele weken de overeenkomst.
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Met de gegevens die op de overeenkomst vermeld staan kunt u de
kinderopvangtoeslag digitaal aanvragen bij de Belastingdienst. Op
de website van de Belastingdienst staat goed uitgelegd hoe het
aanvragen van de kinderopvangtoeslag in zijn werk gaat, hoe lang
het duurt voordat u een beschikking ontvangt en wat de overige
voorwaarden zijn. Ook kunt u een proefberekening van de te
ontvangen toeslag maken. Daarom verwijzen wij u naar:
www.belastingdienst.nl/toeslagen/kinderopvangtoeslag.
Let op: omstreeks 15 oktober 2015 is de kinderopvangtoeslag tabel
officieel vastgesteld. Het kan zijn dat het iets langer duurt voordat
de informatie over 2016 op de website van de Belastingdienst
geplaatst wordt.
Aanvraag gemeentelijke subsidieregeling Peuteropvang
Als u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag kunt u
gebruik (blijven) maken van de subsidieregeling peuteropvang van
de gemeente. U vult dan het formulier: ‘Aanvraag subsidieregeling
peuteropvang’ in. Ook vragen wij u dan een inkomensverklaring in
te leveren aan de hand waarvan de M.O.S. de hoogte van de
ouderbijdrage die u gaat betalen kan vaststellen. Vervolgens
ontvangt u een nieuwe plaatsingsovereenkomst van ons.

Wat gebeurt er als mijn situatie wijzigt?
Als u gebruik maakt van de kinderopvangtoeslag en uw situatie wijzigt dan moet u dit doorgeven aan de
Belastingdienst. Daarbij is het goed om te weten dat u nog een half jaar recht heeft op de
kinderopvangtoeslag mocht u onverhoopt werkeloos worden. Als uw inkomen wijzigt (hoger of lager wordt)
dan kunt u dit aangeven bij de Belastingdienst en wordt de kinderopvangtoeslag aangepast. Let op: indien u
dit niet aangeeft, dan moet u er rekening mee houden dat u na afloop van het jaar toeslag moet terugbetalen
of nog toeslag ontvangt.
In het geval u gebruik maakt van de gemeentelijke subsidieregeling peuteropvang en uw inkomen wijzigt dan
hoeft u dit alleen aan te geven als uw inkomen aantoonbaar lager wordt dan voorzien. U kunt dan een
wijzigingsformulier bij het Peuterspelen van de M.O.S. aanvragen.
Als u door wijzigingen in uw situatie toch in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag dient u dit ook te
melden bij de M.O.S. Na ontvangst van het wijzigingsformulier sturen wij u een overeenkomst waarmee u de
kinderopvangtoeslag kunt aanvragen bij de Belastingdienst.
Vragen
Mocht u moeite hebben met het invullen van deze formulieren, het aanvragen van een inkomensverklaring of
de kinderopvangtoeslag dan zijn er medewerkers van de M.O.S. die u hierbij kunnen helpen.
Voor vragen over het Peuterspelen zijn onze medewerkers bij het Service Bureau van de M.O.S. de
komende tijd van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar.
Op 9 november a.s. wordt er een ouderavond georganiseerd over de omvorming van peuterspeelzaal naar
Peuterspelen. Als u het onderstaande strookje bij de leidster van uw kind afgeeft, dan krijgt u van ons een
uitnodiging. Vanwege het grote aantal ouders verzoeken wij om 1 ouder per gezin aan te melden.
Aanmelden per mail (peuters@mosweb.nl) of telefonisch (0512-525583) kan ook.

Antwoordstrook: ja, ik kom naar de ouderavond over de omvorming van
peuterspeelzaal naar Peuterspelen.
Naam peuterspeelzaal:
Naam ouder/verzorger (maximaal 1 ouder per gezin):
Email adres ouder/verzorger:
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Voorkeur 1, 9 november vanaf 19.30 uur
Voorkeur 2, 9 november vanaf 20.30 uur

