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* U heeft recht op kinderopvangtoeslag, gebaseerd op maximaal € 8,47 per uur. De 
kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de belastingdienst via toeslagen.nl.  

           ** VE indicatie wordt door het CJG en alleen in overleg met u afgegeven. 

Peuteropvang  

 
Twee verdieners gezinnen (TV) 
(wel recht op kinderopvang toeslag €8,46 ) 

€ 8,75 per uur* 

Kostwinner gezinnen  (KW) 
(Voor maximaal 2 dagdelen, vanaf 2,5 jaar 
Derde dagdeel kost € 8,46 per uur) 
 

Inkomensafhankelijke bijdrage 
één KW gezinnen: 

- U krijgt twee dagdelen tegen het tarief 

zoals vermeld in onderstaande tabel van 

de VNG (Vereniging Nederlandse 

Gemeenten). 

Na inleveren van een Inkomensverklaring wordt de eigen 
bijdrage toegekend voor maximaal 8 uur. 

VE indicatie twee verdieners 
gezinnen** 
(recht op kinderopvangtoeslag €8,46) 

Eerste twee dagdelen kosten € 8.75* per uur. 
Derde en vierde dagdeel krijgt u van de gemeente 
via VE subsidie 

VE indicatie kostwinners gezinnen 
** 

U krijgt twee dagdelen tegen het tarief zoals 
vermeld in onderstaande tabel. 
 
Het derde en vierde dagdeel krijgt u van de 
gemeente via VE subsidie. 
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Ter informatie: 
U ontvangt 10 maanden een factuur, gebaseerd op 40 schoolweken. De maanden juli 
en augustus factureren we niet. 

 
 
De inkomensafhankelijke bijdrage voor VE én Kostwinnergezinnen worden door de gemeente     
bepaald aan de hand van uw bruto jaarinkomen aan de hand van bovenstaande VNG tabel. 
Indien u geen Inkomensverklaring wenst te overleggen aan de organisatie, betaalt u het  
reguliere tarief. 
 
 
Toelichting op de tarieven: 
 
De tarieven zijn na een zorgvuldige overleg met de centrale oudercommissie vastgesteld.  
De tarieven zijn geïndiceerd naar aanleiding van de voorgenomen en vastgestelde CAO 
wijzigingen. 
Daarnaast willen we u informeren over de speerpunten van de Peuteropvang (SKO) voor het 
komende jaar, welke uiteraard ook al gedeeld zijn met de oudercommissie.  
 
Een aantal van deze speerpunten zijn:  

• Eén Stichting Kindcentrum Oldebroek. Dit betekent dat dochteronderneming SPO 

formeel helemaal wordt opgenomen in SKO. U zult dit nog meer terugzien in de 

samenwerking van de personeelsleden en de integratie van de communicatie. Voor u 

zal dit in de praktijk niet veel verandering met zich meebrengen.  

• Daarmee zal in 2021 SKO bestaan uit Kinderdagopvang, Peuteropvang en 

Buitenschoolse Opvang onder één naam. 

Tot slot willen we u er graag op wijzen dat u zelf het nieuwe uurtarief aan de Belastingdienst 
moet doorgeven om ervoor te zorgen dat u de juiste kinderopvangtoeslag ontvangt.  
 
Voor vragen of bij hulp voor een proefberekening kunt u terecht bij onze administratie.  
U kunt ons bereiken op: 038-3762344 of via de mail: info@skgo.nl. 
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