Plaatsingsprocedure
Peuteropvang ’t Kapoentje’

Plaatsing
Op onze basisschool bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een peuteropvang. Op de
dinsdagmorgen en/ of vrijdagmorgen zijn kinderen van 2,5 tot 4 jaar welkom op ‘t Kapoentje.
Plaatsing vanaf 2,5 jaar is alleen mogelijk indien er geen wachtlijst bestaat. In principe worden
kinderen vanaf 3 jaar altijd geplaatst. Belangrijk is om tijdig aan te melden, rond het tweede
jaar. De starttijd en wachtlijst wordt met name bepaald door moment van inschrijving en
beschikbare plaatsen. We plaatsen maximaal zestien kinderen.
Voorschool/peuteropvang
We gebruiken de woorden voorschool en peuteropvang door elkaar. Beide woorden geven
iets aan en beide woorden missen iets.
Het woord voorschool geeft aan dat het voor de basisschool plaatsvindt en dat het aansluit op
de basisschool. In het woord missen we iets dat uitdrukking geeft aan het specifiek eigene van
het kind. Het is geen school maar een speelplek waar kinderen elkaar leren kennen en samen
kunnen gaan spelen. Het woord peuteropvang heeft deze betekenis veel meer. Negatief aan
dit woord is de idee dat kinderen er aan het spelen worden gehouden als opvangmogelijkheid.
We blijven voorlopig de woorden maar door elkaar gebruiken. In de formele terminologie is
echter het woord voorschool met meest juist.
Pedagogisch beleidsplan
Voor de voorschool is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan staat onze
pedagogische visie omschreven en hoe wij normen en waarden willen overdragen. Ook de
ontwikkeling van het kind is een belangrijk item. Hoe wij de taal-en denkontwikkeling, de
sociaal-emotionele ontwikkeling, de creatieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling
willen stimuleren vind u in dit document beschreven. Om een goede hygiëne, veiligheid en
gezondheid te garanderen volgen wij de richtlijnen van de GGD die jaarlijks controleert. U
vindt het pedagogisch beleidsplan op onze website www.rehobothschool-capelle.nl
Voor wie
Alleen kinderen die op onze school staan ingeschreven zijn welkom op onze voorschool. Dit
heeft een praktische reden: we hebben de benodigde gegevens op één formulier en het heeft
ook te maken met de wens om dezelfde identiteit die we elders in de schoolgids genoegzaam
verwoorden ook te willen invullen bij deze vorm van vooronderwijs. Verder kunnen
leerkrachten die buiten het voedingsgebied wonen ook gebruik maken van de voorschool.
Gewichtige redenen kunnen maken dat kinderen eerder geplaatst worden dan de
wachtlijstvolgorde zou doen vermoeden. Hier ligt dan bijvoorbeeld een overleg met of een
advies van het consultatiebureau aan ten grondslag.

VVE-erkenning
De voorschool werkt volgens ambitie niveau 1. Dit houdt in dat onze voorschool geen VVEprogramma heeft. Wel wordt op de voorschool veel aandacht besteedt aan taalstimulering.
We gebruiken daarvoor ‘Ik ben Bas’ een taalstimuleringsprogramma voor peuters en kleuters.
Wanneer
We bieden twee dagdelen aan per week namelijk de dinsdagmorgen en vrijdagmorgen. U kunt
zich aanmelden via http://korelon.nl/inschrijven/peuteropvang/ . Op het inschrijfformulier
kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van één of twee dagdelen.
Kosten peuteropvang 2018
Ouders die beiden een betaalde baan hebben, krijgen recht op kinderopvangtoeslag. U moet
dit
zelf
aanvragen.
Zie
voor
meer
informatie:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toesl
agen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag-2018/
Wij gaan als peuteropvang voor alle ouders die niet in aanmerking komen voor de
kinderopvangtoeslag subsidie aanvragen bij de gemeente Capelle aan den IJssel. Wij brengen
bij u de netto kosten in rekening. Op in aanmerking te komen voor deze subsidieplaats hebben
we de inkomensverklaringen van beide ouders nodig. Hoe u een inkomensverklaring kunt
opvragen,
wordt
uitgelegd
in
deze
link:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-komik-aan-een-inkomensverklaring. Wij kunnen de subsidie alleen vaststellen als wij een
inkomensverklaring van beide ouders (ook als u geen betaald werk verricht) hebben
ontvangen.
Tabel
Inkomen

€ 20.000,€ 30.000,€ 40.000,€ 50.000,€ 60.000,€ 70.000,€ 80.000,€ 90.000,€ 100.000,en hoger

Bruto kosten
per maand
morgen
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00

Subsidie (i.p.v.
kinderopvangtoeslag)
€ 84,00
€ 80,00
€ 74,00
€ 69,00
€ 64,00
€ 54,00
€ 47,00
€ 37,00
€ 31,00

Netto kosten
morgen voor ouders
€ 24,00
€ 28,00
€ 34,00
€ 39,00
€ 44,00
€ 54,00
€ 61,00
€ 71,00
€ 77,00

Leiding
Juf Maljaars – Hak en juf Visser-Stark zijn de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang.
Zij geven samen leiding aan de peuteropvang op ’t Kapoentje.

