Extra info en tarieven
.

Goed nieuws: voor veel ouders zijn de
tarieven 2014 een netto verbetering
Hoewel wij onze tarieven met 2,7% verhogen, zijn veel ouders toch
goedkoper uit! De overheid verhoogt namelijk het
maximumuurtarief met 3,7%. Bovendien wordt de
kinderopvangtoeslag voor inkomens vanaf € 50.000 verhoogd (de
lagere inkomens werden al ontzien) en ouders met een inkomen
vanaf circa € 105.000 komen weer in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag (18%)! Door de indexering van het maximale
uurtarief gaan zij in 2014 netto nog minder betalen.

Geen ‘uurtje factuurtje’
Veel ouders vragen zich af waarom zij voor een hele dag opvang
moeten betalen. Zij zouden liever alleen betalen voor de uren
opvang die zijdaadwerkelijk afnemen. Een begrijpelijke vraag. Dat
lijkt namelijk goedkoper, maar het tegendeel is waar. De kosten
lopen namelijk gewoon door. En die kosten worden gespreid over
minder uren. Het uurtarief zal dus flink stijgen en daarbij ver
uitkomen boven het maximum uurtarief waarover
kinderopvangtoeslag uitgekeerd wordt. Netto zijn ouders dus een
stuk duurder uit. Download voor meer informatie het rapport
‘Opbouw kostprijs en effecten vergroten vrijheid voor
ouders’ op www.rijksoverheid.nl.

Flexibeler aanbod
Op verzoek van veel ouders is ons aanbod flexibeler
geworden:
• Als u geen gebruik kunt maken van de opvang vanwege een
algemene feestdag of studiedag kunt u deze dagen ruilen binnen
een periode van 2 maanden voor en 4 maanden na de
desbetreffende dag.
• De periode waarbinnen geruild kan worden, is verruimd van twee
naar vier weken.
• U kunt binnen de hele zomervakantieperiode onbeperkt van dagen
ruilen, bij kinderdagverblijf n bso.
• Wij bieden flexibel opvang op woensdag en vrijdag.
• Op woensdag en vrijdag is de mogelijkheid tot afnemen van halve
dagen.
• Ouders die geen klant zijn bij Jabadabadoe, kunnen incidenteel
buitenschoolse opvang afnemen op schoolvrije dagen.
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Kinderopvangtoeslag
Als u werkt, een opleiding volgt, een traject
naar werk of een inburgeringscursus volgt,
en uw eventuele partner ook, kunt u
kinderopvangtoeslag krijgen. Er gelden
daarbij een aantal voorwaarden:
• U krijgt kinderopvangtoeslag voor een
maximaal aantal uur per maand per kind.
• De kinderopvangtoeslag wordt berekend
over het door de rijksoverheid vastgestelde
maximale uurtarief.
Het uurtarief van Jabadabadoe zit hierboven.
Over het deel boven het maximumuurtarief
krijgt u geen toeslag.
• Gelukkig indexeert de overheid de
maximumuurtarieven voor 2014 met 3,7%.
Onze basistarieven stijgen met 2,7%.
Het bedrag waarover u kinderopvangtoeslag
krijgt, wordt dus groter. Het maximumuurtarief wordt:
• € 6,70 voor kinderdagverblijf en
voorschoolse opvang.
• € 6,25 voor buitenschoolse opvang.
• Het recht op kinderopvangtoeslag is
gekoppeld aan
het aantal uren van de partner die het minst
werkt.
Bij opvang op het kinderdagdagverblijf heeft
u recht op 140% van de gewerkte uren. Bij
buitenschoolse opvang op 70% van die
gewerkte uren.
• Als u uw baan verliest, heeft u nog drie
maanden recht op kinderopvangtoeslag. Let
op: als u minder opvanguren afgenomen
heeft dan waar u naar rato
recht op had, dan mag u de uren die ‘over’
zijn ook na die drie maanden nog gebruiken.
Dit kan tot het einde van het lopende jaar.

Algemene informatie

Sluitingsdagen 2014

Extra opvang

1 januari
21 april
29 mei
8 juni
12 november
25 december
26 december
1 januari

Het kan zijn dat u een keer een extra dag(deel) opvang nodig
heeft. Dit kan als het aantal kinderen het toelaat. U kunt extra opvang
aanvragen bij de pedagogisch medewerkers op de groep.

Ruilen van dag(deel)
Het is mogelijk om een dag(deel) te ruilen, als het aantal kinderen het
toelaat. Ruilen kan binnen een periode van vier weken.
Een ruildag of –dagdeel kunt u aanvragen bij de pedagogisch
medewerkers op de groep.

Woensdag en vrijdag

Woensdag
Maandag
Donderdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Donderdag

Nieuwjaarsdag
e
2 paasdag
Hemelvaartsdag
e
2 pinksterdag
Studiedag
e
1 kerstdag
e
2 kerstadag
nieuwjaarsdag

Op woensdag en vrijdag kunt u flexibel opvang bij ons afnemen.
Zowel voor een halve als een hele dag.

Minimale afname opvang
Minimale opvang bij ons is 1 dagdeel. Een dagdeel is :
ochtend van 7:30 -13:00 uur.
middag van 13:00 – 18:30 uur.

Telefonische
helpdesk

Jaaropgave 2013
Eind december krijgt u van ons de jaaropgave, die u nodig
heeft voor uw belastingaangifte 2013. Let op ivm een nieuw
administratiesysteem kunnen we deze eenmalig digitaal aan u versturen.

Heeft u nog vragen? Bel dan
met onze administratie op
033 – 470 13 03, elke werkdag
bereikbaar van 8.30 – 17.00
uur. U kunt uw vraag
natuurlijk ook per e-mail
stellen:
kinderopvang@jabadabadoe.i
nfo.

Opzegging van de plaatsing
U kunt (gedeeltelijk) opzeggen per de vijftiende of per de laatste
dag van de maand. De opzegtermijn is twee maanden.

Inschatting kosten en uren
U ontvangt in december 2013 een overzicht van de
kosten en uren voor 2014. U kunt deze gegevens vergelijken met
de voorschotbeschikking van de Belastingdienst die u eind 2013
ontvangt. Wijzigingen kunt u doorgeven via www.toeslagen.nl.

Tarieven KDV 2014
Bruto tarieven
KDV 0-4 jaar

uurtarief

Uren per dag

uren per maand

maand bedrag

Hele dag
Halve dag (woe-vrij)

€ 6,97
€ 6,97

11
5,5

47,7
23,8

€ 332,24
€ 166,12

Voorbeeld netto tarieven:

Extra service
Verlengde opvang : 7:00 – 7:30 uur
(incl. ontbijt) > 18:30 uur
Extra ochtend: 7:30 – 13:00 uur
Extra middag: 13:00 – 18:30 uur
Extra dag

Bruto € 8,30 per uur
Bruto € 38,34 per middag
Bruto € 38,34 per middag
Bruto € 76,67 per dag

Inclusief
Onze tarieven zijn inclusief luiers, drinken,
fruit, tussendoortjes en een broodmaaltijd.
Uitgezonderd babyvoeding.

Uw gezamenlijk
toetsing
inkomen is bv
jaarlijks:
€ 20.000
€ 40.000
€ 60.000
€ 80.000
€ 100.000
€ 120.000

Bij een bruto uurtarief van
€ 6,97 betaald u zelf per uur:

€
€
€
€
€
€

1e kind
1,11
2,01
3,01
4,30
5,52
5,76

2e kind e.v
€
0,75
€
0,97
€
1,24
€
1,51
€
1,77
€
2,08

Tarieven BSO 2014
Algemene informatie BSO
Woensdag en vrijdag
Op woensdag en vrijdag kunt u flexibel opvang bij ons
afnemen.

Inclusief

Gratis taxiservice
Wij brengen gratis uw kind(eren) naar de sport of vereniging
als dit op de dag van de BSO opvang valt en vanaf 17:00 uur
plaats vindt.

Timmerdorp
De kinderen van de BSO van Jabadabadoe mogen gratis
deelnemen aan het timmerdorp. Jaarlijks (mede)
e
georganiseerd door KO Jabadabadoe. Iedere 1 maandag en
dinsdag in de zomervakantie.

Onze tarieven zijn
inclusief, drinken, fruit,
tussendoortjes en een
broodmaaltijd op
studiedagen en
vakantiedagen. Vervoer
van en naar school.

Incidenteel BSO
Is mogelijk op de woensdag en vrijdag.
En op studiedagen en vakantiedagen. Ook voor kinderen die
niet op de BSO van Jabadabadoe zitten. Er moet dan wel
plaats zijn op de BSO groep.

Bruto Tarieven BSO 4-12 jaar
Opvang tijdens 52 weken per jaar op vaste dagen (40 schoolweken en 12 vakantie weken)
(De maand prijs is een gemiddelde van 40 schoolweken + 12 vakantie weken : 12.)
Korte middag (15:00-18:30 uur)
€ 6,97 per uur
€ 151,02 per maand
Lange middag (12:15-18:30 uur)
€ 6,97 per uur
€ 214,90 per maand
Hele dag
€ 6,97 per uur
€ 302,03 per maand

Extra service
Voorschoolse opvang 7:30 – 8:30 uur
Extra dagdeel: korte middag in schoolweken
Extra dagdeel: lange middag in schoolweken
Extra dag

Altijd open op
schoolvrije
dagen!

Bruto € 8,30 per uur
Bruto € 24,40 per middag
Bruto € 43,56 per middag
Bruto € 69,70 per dag

Wij bieden opvang op
alle schoolvrije dagen.
Dus als de school
gesloten is vanwege
een studiedag of extra

Schoolvakanties 2014
In de schoolvakanties en op studiedagen is de BSO geopend
van 8:30-18:30 uur. U betaald een jaarprijs BSO. Deze bestaat
uit een gemiddelde van 40 schoolweken en 12 vakantie weken
gedeeld door 12 maanden zodat u elke maand een zelfde
bedrag betaald.
Kerstvakantie 2013-2014
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Meivakantie
Hemelvaart
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie 2014-2015

21 december t/m 5 januari
15 t/m 23 februari
18 april
26 april t/m 5 mei
29 mei
19 juli t/m 31 augustus
18 t/m 26 oktober
20 december t/m 4 januari

Voorbeeld netto tarieven:
Uw gezamenlijk
toetsing
inkomen is bv
jaarlijks:
€ 20.000
€ 40.000
€ 60.000
€ 80.000
€ 100.000
€ 120.000

Bij een bruto uurtarief van
€ 6,97 betaald u zelf per uur:
1e kind
€
1,51
€
2,35
€
3,28
€
4,48

2e kind e.v
€
1,16
€
1,38
€
1,63
€
1,88

€
€

€
€

5,61
5,85

2,12
2,41

