23 november 2018
Aan de ouders van kinderen op de peuterscholen
Betreft: prijswijziging 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Door middel van deze brief informeren wij u over de prijzen van de peuterscholen ‘De Peuterhoek’ en
‘Tamarinde’ per 1 januari 2019. De peuterscholen vallen onder de ‘kinderopvang’, specifiek de
‘peuteropvang’. Wij bieden meer dan alleen kinderopvang; wij bieden ook peuteronderwijs op onze
peuterscholen.
Ieder kalenderjaar stijgen de kosten om de kwaliteit te kunnen bieden waar wij voor staan. De overheid
wil ook graag de kwaliteit verhogen en op peil houden. Daarvoor is de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang). Deze wet vraagt van de overheid, maar ook van de kinderopvangorganisaties, een grote
financiële inspanning. Om dit voor elkaar te krijgen biedt de overheid ouders de mogelijkheid om
kinderopvangtoeslag aan te vragen. De gemeente Den Haag wil ook graag zorgen dat alle peuters de
mogelijkheid hebben om hier aan deel te nemen en daarvoor zijn diverse subsidies.
Om te voldoen aan dit akkoord en om de kwaliteit te bieden waar wij voor staan adviseert de overheid
een nieuw uurtarief: die gaat per 1 januari 2019 omhoog van €7,45 naar €8,02.
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De prijs voor kinderopvang wordt landelijk gemiddeld € 8,09 (bron: NOS.nl) en in de regio Den Haag is het
gemiddeld € 8,29 (bron: werkconferentie gemeente Den Haag d.d. 22-11-2018) en onze peuterscholen
zitten dus met hun tarief hier onder. Door de inrichting van onze organisatie kunnen wij dit bieden en
toch een goede kwaliteit blijven leveren.
Bij Kinderopvangtoeslag
Wanneer u kinderopvangtoeslag aanvraagt willen wij u er op wijzen dat u zelf tijdig de nieuwe uurprijs
doorgeeft aan de Belastingdienst zodat u per 1 januari de juiste kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt
hierbij een bijlage met informatie over de tarieven.
Bij Peutertoeslag, een Ooievaarspasvergoeding of een indicatie voor uw kind
Wanneer u 1 van bovenstaande subsidies ontvangt voor uw kind van de gemeente Den Haag hoeft u niets
te doen. Dit wordt door onze aanvragen bij de gemeente, door Korelon verrekend.

Bij zowel de kinderopvangtoeslag als de subsidies van de gemeente, kunnen kleine prijswijzigingen
voorkomen. Dit zullen echter geen zeer grote bedragen zijn. In sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat
u er op vooruit gaat.
Met eventuele vragen en voor hulp bij het maken van een proefberekening altijd terecht op de site van
onze facturatie-administratie; Korelon. U kunt hier ook naartoe bellen met overige financiële vragen.
U kunt Korelon bereiken op 078-6124165, en via http://www.korelon.nl/offerte-aanvragen/ kunt u met de
rekentool een schatting maken van de kosten in 2019.
Let op! Deze tool kunt u wel gebruiken voor de peutertoeslag; dit is hetzelfde als de kinderopvangtoeslag.
U kunt alleen niet een Ooievaarspas en/of indicatie invoeren. De tool werkt al enigszins, maar in de loop
van volgende week zal deze aangepast worden naar de peuterschool.
We hopen dat u hiermee voldoende informatie heeft,
Met vriendelijke groet,
Anoek Mensink
Namens het bestuur van
Stichting School met de Bijbel

