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Beste ouders, 
 
Fijn dat u uw peuter wilt aanmelden voor onze peuterspeelzaal! U vindt het 
inschrijfformulier op onze website.  
 
Voordat u dit formulier gaat invullen willen we u graag meenemen in een aantal belangrijke 
zaken.  
 
Kinderopvangtoeslag 
Als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag dan verzoeken wij u dit aan te geven op 
het inschrijvingsformulier. Het stappenplan na uw aanmelding ziet er als volgt uit: 

1. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving; 
2. Wij plannen uw kind in, zoveel mogelijk in de groep waarvoor u uw voorkeur heeft 

uitgesproken; 
3. Wij maken een contract en sturen u dat digitaal toe; 
4. U stuurt zo snel mogelijk het getekende contract retour; 
5. Met dit contract kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen via de Dienst Toeslagen van 

de Belastingdienst (www.toeslagen.nl). U heeft hiervoor ons registratienummer in 
het LRKP nodig, dat is 619039814.  

 
Geen recht op kinderopvangtoeslag 
Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag verzoeken wij u dit aan te geven op het 
inschrijvingsformulier. Het stappenplan na uw aanmelding ziet er dan als volgt uit: 

1. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving; 
2. Wij plannen uw kind in, zoveel mogelijk in de groep waarvoor u uw voorkeur heeft 

uitgesproken; 
3. U levert uw inkomensgegevens (inkomensverklaring en/of uitkeringsspecificatie of 

andere documenten) zo snel mogelijk in, let op wij hebben de inkomensgegevens van 
beide ouders nodig; 

4. U levert tegelijk met uw inkomensgegevens het formulier ‘verklaring geen recht op 
kinderopvangtoeslag’ van de gemeente in. Dit formulier kunt u vinden op onze 
website onder het kopje ‘Inschrijving’; 

5. Aan de hand van uw gegevens bepalen wij de ouderbijdrage, passend bij uw 
inkomenscategorie; 

6. Wij maken een contract en sturen u dat digitaal op; 
7. U stuurt zo snel mogelijk het getekende contract retour.  

 
De stappen 3 en 4 kunt u direct na uw inschrijving nemen. Daarvoor hoeft u niet op iets van 
ons te wachten. 
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VVE 
Als uw peuter een VVE indicatie heeft kunt u dit ook aangeven op het inschrijvingsformulier. 
Helaas kunnen wij niet in alle groepen VVE aanbieden. We kunnen dat doen bij de Bengels 
en de Rakkers.  
 
Betaling 
Voor alle duidelijkheid nog wat punten over de betaling: 

- U betaalt vooraf; 
- U betaalt 10 maanden per jaar een vast bedrag (niet in juli en augustus); 
- De eerste en de laatste maand betaald u naar rato. 

 
Afronden 
We hopen dat we u hiermee voldoende duidelijk hebben gemaakt hoe de inschrijving van 
uw peuter verloopt. Mocht u desondanks nog vragen hebben dan horen wij het graag.  
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