Algemene informatie
2019

Madelief heeft 4 stamgroepen
1) maandag-donderdag
2) dinsdag-vrijdag
3) maandag-woensdag
4) dinsdag-donderdag
Derde dagdeel
U kunt een “derde dagdeel” afnemen. Dit gaat altijd in overleg met de leidster. Het “derde dagdeel” is op:
woensdag, voor de stamgroepen 1 en 2;
vrijdag, voor de stamgroepen 3 en 4.
Openingstijden
Madelief is 40 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.45 uur.
Tijdens de schoolvakanties is Madelief gesloten.
Kosten
Het uurtarief is voor 2019 vastgesteld op €8,45.
Kinderopvangtoeslag
De Kinderopvangtoeslag is een verplichte regeling. Alleen in de situatie dat een gezin geen recht op
kinderopvangtoeslag heeft, kan gebruik gemaakt worden van de ouderbijdrageregeling. In de praktijk
betekent dit, dat als er binnen het gezin een thuisblijfouder is, men geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.
Meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u vinden op de website van de Belastingdienst:
www.belastingdienst.nl. Kies vervolgens voor Toeslagen en daarna:
1. voor de voorwaarden: onder het kopje “Kan ik een toeslag krijgen” voor “Kinderopvangtoeslag”;
2. voor een proefberekening: onder het kopje “Hoeveel toeslag kan ik krijgen” voor “Proefberekening”.
U ontvangt een overeenkomst per email. Na ondertekening stuurt u deze retour. In deze overeenkomst wordt
het uurtarief, maandbedrag en aantal uur per maand vermeld. Dit heeft u nodig voor het aanvragen van de
kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.
2 dagdelen per week:
4,25 uur x 2 x € 8,45 x 40 weken = € 2.873,00 en 340 uur per jaar (= € 239,42 en 28,33 uur per maand).
3 dagdelen per week:
4,25 uur x 3 x € 8,45 x 40 weken = € 4.309,50 en 510 uur per jaar (= € 359,13 en 42,50 uur per maand).
Geen recht op kinderopvangtoeslag (voor thuisblijfouders)
Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet een inkomensverklaring, salarisstrook en/of
uitkeringsspecificatie van u en uw partner meegestuurd worden met het aanmeldingsformulier.
U ontvang van ons een bevestiging van de inschrijving.
Als u geen gegevens over uw inkomen wilt verstrekken, kunt u geen gebruik maken van de
ouderbijdrageregeling en geldt de bijdrage zoals vermeld bij Kinderopvangtoeslag.
Intakegesprek
Ongeveer 2 maanden voordat uw zoon en/of dochter start neemt de leidster contact met u op voor een
intakegesprek. In dit gesprek wordt een aantal zaken besproken, zoals voeding, medicijnen en overige
bijzonderheden.
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