Extra peuteropvang voor kinderen
met een taalachterstand

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar
eigen tempo. Sommige kinderen kunnen
een extra steuntje in de rug gebruiken,
zodat ze beter mee kunnen komen met
leeftijdsgenootjes. Het is belangrijk om
ontwikkelingsachterstanden al op jonge
leeftijd te voorkomen en te verminderen.
Een achterstand is later moeilijker in te
halen en heeft gevolgen voor de kansen
van een kind. Daarom biedt de gemeente
Hellevoetsluis voor peuters met een
spraak- en/of taalachterstand gratis
extra dagdelen peuteropvang aan.

Wat houdt deze extra
peuteropvang in?
De peuteropvang werkt met een speciaal
VVE-programma om op speelse wijze hun spraak en
taal te verbeteren. De pedagogisch medewerkers
zijn daarvoor speciaal opgeleid. Uw kind kan vanaf
2 jaar en 3 maanden bij de peuteropvang terecht.

Naast de twee gebruikelijke dagdelen peuteropvang,
biedt de gemeente voor deze kinderen kosteloos
twee extra VVE-dagdelen aan. Hierdoor worden zij
extra gestimuleerd in hun ontwikkeling.
Ook zijn er voor u als ouder een aantal bijeenkomsten
per jaar. Op die avonden komen de thema’s aan
bod waar uw kind op de opvang mee bezig is.
Een pedagoog vertelt wat de peuters allemaal leren
op de peuteropvang en u krijgt tips om thuis met uw
peuter aan de slag te gaan.

Hoe werkt het?
Als ouder komt u regelmatig bij het consultatiebureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Tijdens deze bezoeken wordt de ontwikkeling van
uw kind gemeten en gevolgd. Als de jeugdverpleegkundige of jeugdarts denkt dat het VVE-Programma
voor uw kind belangrijk is, dan geven geven zij u
een indicatieformulier mee. Hiermee kunt u uw kind
inschrijven bij een peuteropvang-organisatie met
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
In Hellevoetsluis is dit de Kinderkoepel.

Heeft u recht op
kinderopvangtoeslag?
Vraag het aan!
Als u werkt (als alleenstaande ouder of beide
ouders werken), studeert of bezig bent met een
inburgeringscursus, dan kunt u kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen. Met deze
kinderopvangtoeslag betaalt u een deel van de

kosten van het eerste en tweede dagdeel.
Omdat de gemeente het derde en vierde dagdeel
betaalt, mag u daar geen kinderopvangtoeslag
voor aanvragen. Voor meer informatie over het
aanvragen hiervan, zie www.belastingdienst.nl.
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?
Dan betaalt de gemeente dat deel van de kosten.
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mijn/ons inkomen is
tot 120% van de
bijstandsnorm

de opvang is voor mij
gratis, ik betaal geen
eigen bijdrage

ik kan mijn peuter
aanmelden via het WIZ-loket
van de gemeente

mijn/ons inkomen is
hoger dan 120% van de
bijstandsnorm

ik betaal een
inkomensafhankelijke
bijdrage

ik kan mijn peuter
aanmelden
via de Kinderkoepel

Hoe wordt deze peuteropvang betaald?
Afhankelijk van uw inkomen en persoonlijke
situatie berekent de Kinderkoepel een ouderbijdrage voor de eerste twee dagdelen
peuteropvang. De gemeente betaalt het derde
en vierde dagdeel. Heeft u een inkomen tot
120% van de bijstandsnorm? Dan betaalt
de gemeente ook de ouderbijdrage voor
het eerste en het tweede dagdeel voor u.

Contactgegevens

1e en 2e dagdeel

Inkomensafhankelijke
ouderbijdrage

gemeente
Kinderopvangtoeslag
of bijdrage gemeente

WIZ-loket: 14 0181 of www.hellevoetsluis.nl
Kinderkoepel: 0181-325049 of www.kinderkoepel.nl
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3e en 4e dagdeel

