Beste ouders en verzorgers,
Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de tarieven per 1 januari 2020, die wij
hebben vastgesteld na overleg en goedkeuring van de oudercommissie.
Tarieven (Prijspeil) 2020:
Kinderopvang /
Peuteropvang:
• Superlief
• Superstoer
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Hele dag reguliere opvang
Halve dag reguliere opvang
Flexibele opvang
Extra opvang
Incidentele opvang
Peuteropvang
De maximaal te vergoeden uurtarief voor kinderopvangtoeslag in 2020 zijn:
Voor dagopvang € 8,17 en voor buitenschoolse opvang € 7,02

Buitenschoolse opvang:
• Supercool
• Supersportief
BSO reguliere- incl.
vakanties
BSO reguliere- excl.
vakanties
BSO flexibel- incl. Vakanties
BSO flexibele- excl.
vakanties
Alleen vakantie BSO
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VSO

Bij vragen over de tarieven 2020 kunt u bellen naar 0541-200 215 (vragen naar Melanie
Stein). Of mailen naar kindcentrum.supertof@gmail.com (Melanie Stein neemt dan contact
met u op).
Ook adviseren wij u direct na dit bericht het uurtarief 2020 van uw kinderopvangtoeslag bij
de belastingdienst te wijzigen.
Kindcentrum Supertof de Lutte
Plechelmusstraat 9
7587 AL De Lutte

Tel: 0541- 200 215
E-mail: kindcentrum.supertof@gmail.com
www.kindcentrum-supertof.nl

Onze opvang:
Kinderopvang:
Bij Kinderopvang spreken we over één dagdeel á 5 uur en 1 kwartier. Bij een hele dag
reguliere kinderopvang zijn dat twee dagdelen (10,5 uren). Dit kan op vaste dagen, maar ook
bij flexibele opvang op verschillende dagen. Hiervoor geldt een berekening van 49 weken in
het jaar. Heeft u niet een hele dag (reguliere) opvang nodig? Dan kunt u naast 1 (regulier)
dagdeel 1 á 2 verlengde uren afnemen. Bij 3 verlengde uren wordt het op een reguliere dag
automatisch 2 dagdelen (totaal 10,5 uren). Voor een verlengd uur geldt een regulier tarief.
Deze 49 weken worden gedeeld door 12 maanden, zodat u iedere maand een vast tarief
betaald. Rond de 15de van iedere maand ontvangt u de factuur van de maand die gaat
komen. U betaald dus een maand vooraf.
Deze wordt automatisch (iedere) 1ste van de maand van uw rekening afgeschreven.
Voor het Kindcentrum is het bieden van flexibele opvang een erg arbeidsintensieve klus.
Iedere maand ontvangt de flexibele ouder van ons het plannings-flex-formulier, waarin wij
vragen de opvang voor de komende maand te noteren. Graag ontvangen wij dit formulier
voordat de nieuwe maand begint retour.
Door de nieuwe wet- en regelgeving (kindratio, mentorschap, etc.) zijn wij genoodzaakt de
flexibele opvang strakker vorm te geven. Wat betekent dat voor u:
• Heeft u het plannings-flex-formulier op tijd ingeleverd, bent u gegarandeerd van de
plek de aankomende maand.
• Heeft een zelf een wekelijks rooster? Dan ontvangen wij uw rooster ruim een week,
voordat de nieuwe week begint. U bent dan ook gegaranderd van de plek.
• Belt u voor opvang voor morgen? Of overmorgen? Kunnen wij u helaas niet
garanderen of we u de opvang kunnen bieden. Wij kijken natuurlijk altijd graag met u
mee of er ruimte is op één van de opvanggroepen (Superlief en Superstoer), maar
houdt er rekening mee dat er op kort termijn niet altijd opvang is!
Peuteropvang:
Een ochtend Peuteropvang (voorheen de benaming peuterspeelzaal, 40 weken per jaar)
bedraagt per ochtend 1 dagdeel á 3 uur. Maandag t/m vrijdag ochtend: 8.30 – 11.30 uur. Op
de maandag, dinsdag en donderdag middag: 13.00 – 16.00 uur.
Is voor u de eindtijd van 11.30 uur niet prettig of altijd haalbaar?! Uw andere zoon/dochter zit
op school en is vrij om 14.15 uur? U kunt de peuteropvang dan verlengen met kinderopvang!
Dit noemen wij combi peuteropvang-kinderopvang. Hiervoor hanteren wij de reguliere uren
kinderopvang.
De 40 weken peuteropvang zal over 12 maanden worden verdeeld. Er zal dus ook in de
maanden juli en augustus een factuur met automatische betaling plaatsvinden.
Buitenschoolse Opvang:
Bij Buitenschoolse Opvang (BSO) kunt u kiezen uit 3,5 of 4 uren per dag. Deze opvang is
in de vorm van inclusief- (49 weken per jaar: 40 schoolweken en 9 vakantieweken) als
exclusief (40 weken per jaar) vakantie.
Ook bij de BSO geldt een manier van betaling van 12 maanden. Het verschuldigde bedrag
op jaarbasis zal verdeeld worden over 12 maanden. Houdt dus in de gaten dat u ook in de
maanden juli en augustus een factuur en betaling krijgt, ook al heeft u een contract exclusief
vakantie.

Kindcentrum Supertof de Lutte
Plechelmusstraat 9
7587 AL De Lutte

Tel: 0541- 200 215
E-mail: kindcentrum.supertof@gmail.com
www.kindcentrum-supertof.nl

Iedere 1ste van de maand wordt het bedrag automatisch van de rekening afgeschreven.
Studiedagen van school zitten niet in inbegrepen. Maakt u gebruik van de BSO tijdens
studiedagen? Dan zullen wij de extra uren in rekening brengen. Hiervoor geldt het tarief voor
extra opvang.
Voor de contracten geldt een standaard betaling over 49 weken, dit houdt in dat u 3 weken
van het jaar niet hoeft te betalen, mits u hier wel gebruik van maakt. Als u er buiten de 49
weken gebruik maakt van de opvang, zullen wij de extra gebruikte uren in rekening
brengen. Dit noemen wij een jaarlijkse eindafrekening.
Dit geldt niet voor de contracten van peuteropvang en de contracten BSO exclusief vakantie.
Vaak heeft u een vaste dag bij ons ingekocht, door werkomstandigheden moet u een andere
dag werken en heeft u een andere dag opvang nodig. In overleg kan er veel bij Kindcentrum
Supertof De Lutte. Wij zullen altijd een mogelijkheid voor u vinden voor opvang.
Hiervoor kunt u bij de leidsters op de groep(en) terecht.
Is uw kind ziek?! Dan komt deze dag te vervallen en kan niet worden ingehaald. Is uw kind
langdurig ziek of is er sprake van een ziekenhuis opname, worden er afspraken gemaakt en
geldt er een vorm van schorsing van de afwezige uren.
Handig te weten:
Onze website:
www.kindcentrum-supertof.nl
Voor meer informatie over de tarieven 2020, kijkt u onder het kopje informatie: Tarieven
2020.
Voor vragen of wijzigingen contract, vragen over een factuur, klachten, kunt u mailen naar:
kindcentrum.supertof@gmail.com (Melanie Stein zal uw bericht beantwoorden)
Wilt u een eenmalige ruiling aanvragen (dit mag zeker ook persoonlijk bij de leidsters), heeft
u vragen over de thema’s, heeft u tips en tops? Kunt u mailen naar:
kindcentrum.supertof@gmail.com (onze Leidsters/juffen of Melanie zullen uw bericht
beantwoorden)
Onze oudercommissie kijkt en denkt graag met ons mee. Maar ook ideeën en opmerkingen
zijn welkom.
U kunt de oudercommissie mailen: oc.kindcentrum.supertof@gmail.com. Of persoonlijk
aanspreken.
Graag stellen wij de leden (ouders) aan u voor:
• Nicole, moeder van Luc, Merle en Stijn.
• Petra, moeder van Maudi en Jiske.
• Sandra, moeder van Florian en Lucas.
• Elles, moeder van Isabel.
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Wij wensen u een voorspoedig 2020.
Met vriendelijke groet,
Marlotte, Alwien, Leny, Gaby, Lauren, Annette,
Eline, Marion, Laura, Amber, Biljana, Anniek
(stagiaire), Samantha (stagiaire), Renske (stagiaire),
Sanne (stagiaire), Luuk (stagiaire), Josephien
(administratief), Liesbeth (huishoudelijk medewerker)
(team Kindcentrum Supertof)

en
Melanie Stein
(Directeur Kindcentrum Supertof)
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