Peuteropvang in Arnhem

Kom jij ook
spelen?
Uw kind nu naar de peuteropvang…
straks goed voorbereid naar school!

Peuteropvang* is voor alle
Arnhemse peuters van
2 tot 4 jaar
• Samen met andere
kinderen ontdekken,
spelen en leren!
• Een goede voorbereiding
op de basisschool
• Ook bij u in de buurt!

Waarom peuteropvang
Bij de peuteropvang is van alles te doen: buiten
spelen, puzzelen, woordjes leren, zingen en tekenen
bijvoorbeeld. Dat helpt uw kind beter denken, leren en
bewegen. Ook ontmoet uw peuter andere kinderen om
samen mee te spelen. Zo leert uw kind sociale vaardig
heden zoals speelgoed delen en wachten op de beurt.
Uw kind krijgt de ondersteuning of de uitdaging die het
nodig heeft.
Op de peuteropvang wennen peuters aan een andere
omgeving dan thuis. Uw kind ontwikkelt zich spelender
wijs, zodat het straks goed voorbereid naar de basis
school gaat.

Nu naar de peuteropvang, straks goed voorbereid naar school!
Begeleiding op de peuteropvang
De medewerkers op de peuteropvang zorgen goed
voor uw kind. Zij kijken hoe uw kind meedoet en het
beste begeleid kan worden. Zij helpen de kinderen
met bijvoorbeeld woordjes leren en spelletjes spelen.
Als uw kind extra hulp of meer uitdaging nodig heeft,
bespreken zij dat met u. Met elkaar zorgen we ervoor
dat uw peuter een fijne tijd bij de opvang heeft.

*	Peuteropvang is hetzelfde als het
peutercentrum, de peuterspeelzaal
of het peuterwerk.

Ouders blijven betrokken
Het is belangrijk dat u betrokken bent bij de
ontwikkeling van uw kind. Daarom organiseren de
opvanglocaties regelmatig gesprekken met u. In zo’n
gesprek hoort u precies hoe het met uw kind gaat.
Ook zijn er ouderbijeenkomsten over verschillende
onderwerpen. Zoals voorlezen of de overstap naar de
basisschool.

Iedere peuter is welkom
Gelijke kansen voor alle peuters. Dat vindt de gemeente
belangrijk. Daarom betaalt de gemeente mee in de
kosten van de opvang voor ouders met een laag
inkomen. Zo kan ieder kind meedoen.
Sommige peuters hebben een achterstand in hun (taal)
ontwikkeling of hebben extra ondersteuning nodig. Zij
krijgen op het consultatiebureau het advies voor vooren vroegschoolse educatie (VVE). Het kind gaat dan
naar de peuteropvang en krijgt daar extra begeleiding.
Dat gebeurt op een speelse manier.

Op de peuteropvang krijgt iedere peuter wat het nodig heeft.
14 uur per week
Uw kind kan vanaf 2 jaar, maximaal 14 uur per week
naar de peuteropvang. Ook in de zomervakantie is een
aantal locaties 2 of 3 weken open.

Waar is peuteropvang in Arnhem?
De locaties van Skar, SPA, Partou, Twins en het Kuikentje
bieden in Arnhem peuteropvang aan.
Een lijst met alle opvanglocaties vindt u op
www.arnhem.nl/peuteropvang.
U kunt een afspraak maken om bij een locatie te kijken.
U kunt uw kind hier ook opgeven voor peuteropvang.

Hoeveel kost de peuteropvang?
U krijgt een deel van de kosten vergoed via
de Belastingdienst of de gemeente Arnhem.
Hoeveel dat is hangt af van uw inkomen.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
Kijk op www.belastingdienst.nl

Ja

Nee

Is uw inkomen per jaar of dat van u
en uw partner samen…

Is uw inkomen per jaar of dat van u
en uw partner samen…

hoger dan
€ 19.433*

lager dan
€ 19.433*

hoger dan
€ 19.433*

lager dan
€ 19.433*

Dan betaalt u het uurtarief van de
peuteropvangorganisatie. Hoeveel
dat is kunt u vinden op hun
website.**

Gaat uw kind minimaal 7 uur per
week naar de peuteropvang, dan
ontvangt u de volgende 7 uur
gratis van de gemeente. De peuter
opvangorganisatie regelt dit voor u.

Dan betaalt de gemeente Arnhem
14 uur per week peuteropvang.
U betaalt over alle uren een ouder
bijdrage aan de peuteropvang
organisatie. Hoeveel dat is hangt af
van uw inkomen.

Gaat uw kind minimaal 7 uur per
week naar de opvang, dan ontvangt
u de volgende 7 uur gratis van
de gemeente. De peuteropvang
organisatie regelt dit voor u.

Vraag zelf, binnen 3 maanden,
kinderopvangtoeslag aan bij de
Belastingdienst.

Met een Gelrepas ontvangt u nog
een extra korting op de ouder
bijdrage.

Heeft uw peuter daarbij een
VVE-verklaring?

Heeft uw peuter daarbij een
VVE-verklaring?

Uw kind gaat 14 uur per week naar
de peuteropvang. U betaalt over
de eerste 7 uur de normale prijs
per uur. Voor deze 7 uur vraagt
u kinderopvangtoeslag aan. De
volgende 7 uur krijgt u gratis van
de gemeente.

Uw kind gaat 14 uur per week naar
de peuteropvang. U betaalt over
de eerste 7 uur een ouderbijdrage.
Hoeveel dat is hangt af van uw
inkomen. De volgende 7 uur krijgt u
gratis van de gemeente.

* Dit is het bedrag van de laagste inkomensgroep in 2019. Dit bedrag kan jaarlijks anders zijn. Op www.rijksoverheid.nl vindt u de verschillende
inkomensgroepen -> typ in de zoekbalk ‘tabel kinderopvangtoeslag’ en klik op het eerste zoekresultaat.
** Een overzicht van alle peuteropvangorganisaties vindt u op www.arnhem.nl/peuteropvang.
* Tot maximaal 130% van de bijstandsnorm

De GelrePas is voor inwoners die een
bijstandsuitkering ontvangen van de
gemeente. Ook inwoners met een
ander inkomen* hebben vaak recht
op de pas.
Meer informatie over de Gelrepas en
hoe u deze kunt aanvragen staat op
www.arnhem.nl.

Hulp nodig?
De Formulierenbrigade van Rijnstad kan u helpen met
de inschrijving of het aanvragen van kinderopvang
toeslag. Bel (026) 31 27 996. Mailen kan ook:
formulierenbrigade@rijnstad.nl. Of kijk op
www.rijnstad.nl/formulierenbrigade voor het
maken van een afspraak bij u in de buurt.

Heeft u vragen?
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Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen en de
antwoorden op onze website: arnhem.nl/peuteropvang.
Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u gebruik maken
van het contactformulier op de website. Wilt u liever
persoonlijk iemand spreken? Bel dan naar 0900 1809.

