De peuterleerplek in 2018

WAT MOET U DOEN?

Vragen of hulp? Kindadministratie - Antwoordnummer 33003, 2503 VB Den Haag
Tel. 070 2052000 - E-mail: kindadministratie@xtra.nl

Uw kind is 2,5 - 4 jaar oud en komt na 1 september 2017 nieuw op de peuterleerplek

JA, uw kind heeft een Ooievaarspas.
Ontvangt u als alleenstaande ouder of als beide ouders
een bijstandsuitkering én volgt u een re-integratietraject
via de dienst SZW van de gemeente Den Haag?
of
Heeft u als alleenstaande ouder of als beide ouders een
uitkering ioaw, ioaz en anw en maakt u gebruik van een
voorziening arbeidsinschakeling?
of
Bent u een student die een voltijd opleiding volgt?
of
Bent u jonger dan 18 jaar en gaat u naar school?

JA = Recht op kinderopvangtoeslag.
WAT MOET U DOEN?
Stuur een kopie van de ooievaarspas mee met de
plaatsingsovereenkomst.
Vraag zelf kinderopvangtoeslag aan bij de
belastingdienst. Ga naar www.toeslagen.nl
De gemeente betaalt uw eigen bijdrage +
de belastingdienst betaalt een deel van de kosten.
Vanaf januari 2018 kunt u de toeslag ook direct op
de rekening van Jongleren laten storten. Wij hebben
daarvoor een overeenkomst met de belastingdienst.
De peuterleerplek is gratis.

NEE = Geen recht op kinderopvangtoeslag
WAT MOET U DOEN?
Stuur een kopie van de ooievaarspas mee met de
plaatsingsovereenkomst.
De gemeente betaalt alles.
De peuterleerplek is gratis.

NEE, uw kind heeft geen Ooievaarspas.

Werkt u beiden of studeert u?
of
Bent u alleenstaand en werkt of studeert u?

JA = Recht op kinderopvangtoeslag.
WAT MOET U DOEN?
Vraag zelf kinderopvangtoeslag aan bij de
belastingdienst: ga naar www.toeslagen.nl
U betaalt zelf een deel van de kosten +
de belastingdienst betaalt een deel van de kosten.
Hoe meer u verdient, hoe meer u betaalt.
Vanaf januari 2018 kunt u de toeslag ook direct op de
rekening van Jongleren laten storten. Wij hebben
daarvoor een overeenkomst met de belastingdienst.
Zie voor de nettokosten de ouderbijdragetabel 2018.

NEE = Geen recht op kinderopvangtoeslag
WAT MOET U DOEN?
U tekent een ‘geen recht op kinderopvang’ verklaring
én beide ouders moeten een Inkomensverklaring
opvragen bij de belastingdienst.
(Gratis op te vragen bij www.belastingdienst.nl)

Stuur beide verklaringen op naar onze kindadministratie.
U betaalt zelf een deel van de kosten +
De gemeente betaalt een deel van de kosten.
Zie voor de nettokosten de ouderbijdragetabel 2018.

Vanaf 1 januari 2018 vallen alle voorscholen peuterspeelzalen van
Mooi, Voor en Zebra onder de nieuwe organisatie JongLeren.

