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Geachte heer/mevrouw,
Wat fijn dat u een informatiemapje met inschrijfformulier voor uw peuter heeft aangevraagd. Wij
hopen dat deze kennismaking met de SPO zal leiden tot aanmelding, zodat uw peuter in de toekomst
samen met leeftijdsgenootjes een fijne tijd bij ons gaat hebben.
Ons motto voor peuters is samen spelen, samen leren voorafgaand aan de basisschool!
In het informatiemapje vindt u het inschrijfformulier, een adressenlijst van onze peutercentra en een
tarievenoverzicht. Wij werken graag transparant en hebben daarom aanvullende algemene
voorwaarden opgesteld. Wij adviseren u hiervan kennis te nemen. U kunt deze voorwaarden vinden
op onze website www.spo-overbetuwe.nl.
De procedure van inschrijving tot plaatsing gaat als volgt:
U mag uw peuter op ieder moment inschrijven. Wij adviseren dit echter rond de 1e verjaardag te doen.
Wij plaatsen uw peuter op de wachtlijst zodra wij een volledig ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier hebben ontvangen. Wij sturen u een bevestiging van inschrijving. Voorwaarde om
voor plaatsing op het peutercentrum in aanmerking te mogen komen is dat een peuter tenminste 2
jaar oud is en in ieder geval 2 maanden op de wachtlijst staat ingeschreven.
Vervolgens worden peuters op leeftijd voor plaatsing benaderd. Bij peutercentra waar geen of een
beperkte wachtlijst is kan uw peuter meestal op korte termijn worden geplaatst.
U ontvangt schriftelijk (via de mail) een plaatsingsvoorstel. Als u akkoord gaat met dit voorstel dan
sturen wij u het plaatsingscontract in tweevoud, met een antwoordenvelop. De plaatsing is definitief
als wij één getekend exemplaar van het plaatsingscontract retour ontvangen hebben.
Tijdens het intakegesprek, dat zal plaatsvinden op het eerste dagdeel waarop uw peuter ons
peutercentrum bezoekt, licht de leidster de gang van zaken op het peutercentrum toe.
Wilt u graag eerder kennismaken op een van onze peutercentra, dan kunt u rechtstreeks telefonisch
contact opnemen met de leidsters om hiervoor een afspraak te maken.
Heeft u vragen dan kunt u terecht bij de leidsters, bij de medewerkers van het centrale bureau en op
onze website www.spo-overbetuwe.nl.
De administratie van de SPO is per e-mail te bereiken via info@spo-overbetuwe.nl en telefonisch op
het telefoonnummer 026-352 33 56 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Stichting Peutercentra Overbetuwe
Mario Lamers
Directeur bestuurder

Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2018
U betaalt gedurende 11 perioden per jaar ouderbijdrage. De tussenliggende vakanties zijn
verrekend. Dit betekent dat u jaarlijks 40 weken betaalt, verdeeld over 11 facturen. In de
maand waarin uw peuter begint en eindigt, wordt de ouderbijdrage naar rato berekend.
Reguliere plaats
Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag komt u in aanmerking voor een reguliere plaats.
U betaalt het bruto uurtarief van € 8,00 en u kunt bij de belastingdienst uw
kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u wilt weten hoeveel u netto per uur gaat betalen,
verwijzen wij u naar onze website en/of u kunt een proefberekening maken op
www.toeslagen.nl. U kunt uw toeslag pas aanvragen op het moment dat u een plaats
geaccepteerd heeft.
Subsidieplaats
Als u kunt aantonen dat u geen gebruik kunt maken van kinderopvangtoeslag dan komt u
in aanmerking voor een subsidieplaats. In dit geval betaalt u een netto
inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt bepaald aan
de hand van het meest recente verzamelinkomen van u en uw mogelijke partner. Dit
gebeurt via (een) inkomensverklaring(en), deze verklaring(en) levert u aan op het moment
dat uw peuter start op een peutercentrum, dus niet bij inschrijving.
Indien u woonachtig bent buiten de gemeente Overbetuwe dan kunt u alleen gebruik
maken van een reguliere plaats.
bruto
ouderbijdrage
per maand
2 ochtenden

bruto
ouderbijdrage
per maand
1ochtend en
1 middag

bruto
ouderbijdrage
per maand
2 middagen

€ 203,62

€ 189,08

€ 174,55

netto
ouderbijdrage
per maand
2 ochtenden

netto
ouderbijdrage
per maand
1 ochtend en
1 middag

netto
ouderbijdrage
per maand
2 middagen

Tabel voor reguliere plaats
U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen

Tabel voor een subsidieplaats

Gezamenlijk
toetsingsinkomen van gezin

lager dan
€ 18.849
€ 19,60
€ 18,20
€ 16,80
€ 18.850
€ 28.981
€ 26,73
€ 24,82
€ 22,91
€ 28.982
€ 39.880
€ 38,18
€ 35,45
€ 32,73
€ 39.881
€ 54.242
€ 51,67
€ 47,98
€ 44,29
€ 54.243
€ 77.970
€ 79,42
€ 73,75
€ 68,07
€ 77.971
€ 108.044
€ 124,47
€ 115,58
€ 106,69
€ 108.045
hoger
€ 140,51
€ 130,47
€ 120,44
De tarieven zijn gebaseerd op openingsduur van 3,5 uur in de ochtend en 3 uur in de middag.
De uurtarieven voor het gebruik van verlengde openstelling of een extra dagdeel bedragen:
als u gebruik maakt van kinderopvangtoeslag (reguliere plaats) € 8,00
als u gebruik maakt van een subsidieplaats
€ 5,45
Raadpleeg voor de actuele tarieven en openingstijden altijd onze website !
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lager dan
€ 18.850

De uurtarieven voor het gebruik van verlengde openstelling of een extra dagdeel bedragen:
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Namen en adressen peutercentra

Plaats

Naam locatie

Adres

Telefoon

Elst
Elst
Elst
Elst
Elst
Driel
Herveld
Heteren
Oosterhout
Randwijk
Valburg
Zetten
Zetten

Dreumesland
De Rakkertjes
De Notendop
De Sterretjes
Sunte Werfert
De Paddestoel
De Santenkraam
Pretvogeltjes
De Veldmuisjes
Ukkepuk
De Regenboog
Woutertje Plas 1
Woutertje Plas 2

Morel 28, 6662 VH
Kruisakkers 1, 6662 DV
Bachstraat 51, 6661 CP
Forum 5, 6661 TW
Kostverloren 14, 6661 DZ
van den Burgstraat 2, 6665 EA
’t Höfke 4, 6674 DR
Schaapsakker 1, 6666 EB
Past. Savenijelaan 15, 6678 BK
Bredeweg 8a, 6668 AS
Dorpsstraat 5, 6675 BB
Kerkstraat 9, 6671 AN
J.A. Nijhoffstraat 1, 6671 ZL

0481 37 22 77
0481 35 64 70
0481 37 69 18
0481 35 34 22
06 81 48 18 60
026 474 32 29
0488 45 10 30
026 472 35 31
0481 48 26 36
0488 49 17 57
0488 45 16 61
0488 45 11 79
0488 74 54 70

Kijk op onze website www.spo-overbetuwe.nl voor de actuele openingsdagen en openingstijden.
voor de actuele openingsdagen en openingstijden.

