TARIEVENOVERZICHT KINDEROPVANG SMURFENLAND 2021
De tarieven op dit overzicht zijn bruto kosten waar u kinderopvangtoeslag voor kunt aanvragen.
In de meeste gevallen krijgen ouders nog een groot deel hiervan terug via hun kinderopvangtoeslag.
Hoeveel uw toeslag voor 2021 bedraagt, kunt u berekenen op www.toeslagen.nl
Heeft 1 of beide ouders geen inkomen uit arbeid, dan kunt u in aanmerking komen voor gemeente subsidie.
U betaald een kleine ouderbijdrage naar inkomen en het overige deel wordt bijgedragen vanuit de
gemeentelijke subsidie. Dit geldt alleen voor de peuterklas en voor maximaal 2 dagdelen.
Valt uw kindje onder het doelgroepen beleid van de gemeente Rotterdam dan kunt u voor uw kindje 2 extra
dagdelen peuterklas aanvragen. De gemeente noemt dit Extra spelen en leren. Dit is gratis opvang.
Beschikbaar voor kinderen van de dagopvang of peuterklas, vanaf 2,5 jaar oud.
Heeft u vragen over uw kinderopvangtoeslag of de gemeente subsidie? We helpen u graag. Stuur een mail
naar kantoor@kinderopvangsmurfenland.nl (elke werkdag) of bel 010 – 4 32 26 94
Onze leidinggevende is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Pakket A
Dit pakket biedt in 2021, 51 weken kinderopvang
Rond Kerst en Oud en Nieuw zijn wij twee gesloten, niet alleen voor de feestdagen, maar ook voor het groot
onderhoud. Extra sluitingsdagen zijn in mindering gebracht op het gemiddeld aantal uren opvang.
Pakket A

Uurtarief

Gemiddeld aantal
opvang uren bij 2 dagen
opvang elke week **

Maandtarief bij
gemiddeld 2
opvangdagen elke week
***

€ 8,85
€ 9,20

89
45

€ 787,65
€ 414,00

Tarief voor 51 weken
opvang
Hele dag 10,5 uur*
1 hele dag elke week*
*
**

Hele dagen zijn van 7.30 - 18.00 uur.
Indien u meer dan 2 dagen per week afneemt, rekent u de uren gedeeld door 2 , maal 3 of 4
Neemt u 5 dagen hele dagopvang af dan is het uurtarief € 8,46
*** Exclusief de vergoeding in de vorm van kinderopvangtoeslag

Pakket A

Uurtarief

Gemiddeld aantal
opvang uren bij 2 halve
dagen opvang elke
week **

Maandtarief bij
gemiddeld 2 halve
dagen elke week ****

€ 9,20

42,5

€ 391,00

Tarief voor 51 weken
opvang
Halve dag 5 uur*
Incl. lunch

* Halve dagen zijn van 7.30 – 12.30 uur of van 13.00- 18.00 uur (minimaal 2 halve dagen, elke week)
** Indien u meer dan 2 halve dagen per week afneemt, rekent u de uren gedeeld door 2 , maal 3,4 of 5
*** Exclusief de vergoeding in de vorm van kinderopvangtoeslag

Pakket A

Uurtarief

Gemiddeld aantal
opvang uren bij 2
dagdelen opvang elke
week **

Maandtarief bij
gemiddeld 2 dagdelen
elke week ***

€ 9,20

26

€ 239,20

Tarief voor 51 weken
opvang
Peuterklas 3 uur *

* De peuterklas is van 9.00 – 12.00 uur of van 13.15 - 16.15 uur (medio 2021) (minimaal 2 halve dagen
elke week)
* Indien u meer dan 2 dagdelen per week afneemt, rekent u de uren gedeeld door 2 , maal 3,4 of 5
** Exclusief de vergoeding in de vorm van kinderopvangtoeslag of gemeente subsidie indien u geen
inkomen uit arbeid heeft.

Pakket B
Dit pakket biedt in 2021 , 42 weken kinderopvang. Er is geen opvang tijdens de reguliere
basisschoolvakanties van de regio midden Nederland. Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn wij twee gesloten,
niet alleen voor de feestdagen, maar ook voor het groot onderhoud. Extra sluitingsdagen zijn in mindering
gebracht op het gemiddeld aantal uren opvang.

Pakket B

Uurtarief

Gemiddeld aantal
opvang uren (over 12
maanden) bij 2 dagen
opvang elke week **

Maandtarief
(12 maanden)
bij gemiddeld 2
opvangdagen elke week
***

€ 10,30

73,5

€ 757,00 (x 12)

Tarief voor 42 weken
opvang

Hele dag 10,5 uur*
*
**

Hele dagen zijn van 7.30 - 18.00 uur.
Indien u meer dan 2 dagen per week afneemt, rekent u de uren gedeeld door 2 , maal 3 of 4 (minimaal 2
dagen elke week)
*** Exclusief de vergoeding in de vorm van kinderopvangtoeslag / tarief wordt berekend over 12 maanden

Pakket B

Uurtarief

Tarief voor 42 weken
opvang
Halve dag 5 uur*
Incl. lunch

€ 11,10

Gemiddeld aantal
opvang uren (over 12
maanden) bij 2 halve
dagen opvang elke
week **
35

Maandtarief
(12 maanden)
bij gemiddeld 2 halve
dagen elke week ***
€ 377,40 (x 12)

* Halve dagen zijn van 7.30 – 12.30 uur of van 13.00- 18.00 uur (minimaal 2 halve dagen, elke week)
** Indien u meer dan 2 halve dagen per week afneemt, rekent u de uren gedeeld door 2 , maal 3,4 of 5
*** Exclusief de vergoeding in de vorm van kinderopvangtoeslag / tarief wordt berekend over 12 maanden,

Pakket B

Uurtarief

Tarief voor 42 weken
opvang
Peuterklas 4 uur *
Incl. lunch

€ 9,20

Gemiddeld aantal
opvang uren (over 12
maanden) bij 2
dagdelen opvang elke
week **
28

Maandtarief
(12 maanden)
bij gemiddeld 2
dagdelen elke week ***
€ 257,60 (x 12)

De peuterklas is van 8.30 – 12.30 uur of van 13.15 - 17.15 uur (medio 2021) (minimaal 2 dagdelen elke
week)
** Indien u meer dan 2 dagdelen per week afneemt, rekent u de uren gedeeld door 2 , maal 3,4 of 5
*** Exclusief de vergoeding in de vorm van kinderopvangtoeslag of gemeente Subsidie indien u geen
inkomen uit arbeid heeft / tarief wordt berekend over 12 maanden.
*

Pakket B in 2021 geen opvang in de
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Mei vakantie
Zomer vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

1 januari 2021
22 t/m 26 februari 2021
3 t/m 7 mei 2021
19 juli t/m 27 augustus 2021
19 t/m 23 oktober 20201
27 t/m 31 december 2021
3 t/m 7 januari 2022

Sluitingsdagen pakket A en B in 2021
1 januari 2021
2 april 2021
5 april 2021
26 en 27 april 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
24 december vanaf 12.30 uur
27 t/m 31 december 2021

