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Beleidsplan Voorschool OBS de Pionier 
 
De Voorschool van OBS de Pionier biedt de mogelijkheid aan peuters van 2,5 tot 4 
jaar om op een leuke en verantwoorde manier in contact te komen met 
leeftijdgenootjes. In dit beleidsplan is de huidige werkwijze met betrekking tot 
aanmelding, zorg, doorgaande lijn e.d. vastgelegd.  
 
Peuters spelen nog veel individueel, maar willen wel graag een veilige, uitnodigende 
omgeving waar ze via het ontdekkend leren zich kunnen ontwikkelen.  
Het is van belang dat er rekening gehouden wordt met de individuele mogelijkheden 
van het kind, maar ook dat het kind lekker peuter mag zijn. Er wordt aandacht 
besteed aan alle ontwikkelingsgebieden, om de peuter een goede basis mee te 
kunnen geven. Het belang van de Voorschool ligt vooral in de doorgaande lijn naar 
groep 1 van de Basisschool. 
 

1. Nieuwe peuters 
 
Aanmelding 
U kunt uw kind aanmelden vanaf 1,5 jaar oud. Ouders schrijven hun kind in met het 
inschrijfformulier, welke op de website van de Pionier staat. Of via Delta-Voorschool. 
Op dit inschrijfformulier kunnen ze hun voorkeur voor dagdelen aangeven. De 
plaatsing van een peuter gaat via Delta Voorscholen. Als er plaats is op de 
Voorschool, kan het kind geplaatst worden op het moment dat het kind 2,5 jaar is. Is 
er geen plaats (ook gezien de voorkeur voor dagdelen) dan komt het kind op de 
wachtlijst. 
Zodra het kind 2,5 is en er plaatst is en er een contract getekend is mag het kind 
komen. 
 
Het plaatsen en het betalen loopt via het secretariaat van Delta-Voorschool 
Telefoonnummer: 0162-464770 
Email: delta-voorschool@xs4all.nl 
 
 
Moment van instromen 
Een peuter mag vanaf 2,5 jaar starten op onze Voorschool. In de maand december 
En vanaf 31 mei tot aan de zomervakantie, stromen er geen peuters in de 
kleuterklassen in. Dit in verband met de drukte in december en de drukte aan het 
einde van het schooljaar. Deze peuters kunnen dan tot de instroming gewoon naar 
de Voorschool blijven komen.  
 
Zodra er een contract getekend is, wordt er door de leidsters contact gezocht met de 
ouders over het tijdstip van starten en een kennismakingsgesprek gepland. 
 
Op het moment dat het kind daadwerkelijk naar de Voorschool komt, informeren wij 
de administratie van de Pionier. Ook wordt er aan de ouders gevraagd om hun kind 
gelijk in te schrijven voor de basisschool. 
 
Plaatsing 
De plaatsing van de leerlingen op de Voorschool gebeurt door de administratie van 
Delta -voorscholen, waarbij er een aantal afspraken gelden: 

mailto:delta-voorschool@xs4all.nl
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1. Het kind moet minimaal 2,5 jaar zijn. 
2. Een kind komt in een groep met vaste dagdelen. Op dit moment zijn dat 

a. Maandagochtend – woensdagochtend 
b. Dinsdagochtend – donderdagochtend. 

     3.   Een groep telt maximaal 16 kinderen 
     4.  Een dagdeel bestaat uit 2,5 uur. 
     5. Het kind stroomt door naar groep 1 op de dag van zijn vierde verjaardag. Dit 
heeft uiteraard ook te maken met de plaatsingsmogelijkheden van de Pionier. Na 31 
mei stromen er geen kinderen meer door naar de groepen 1 en kunnen de kinderen 
tot de zomervakantie gebruik maken van de Voorschool 
 

2. Zorg 
 
Emotionele veiligheid en ontwikkeling 
De basis voor een goede ontwikkeling ligt bij het zich emotioneel veilig voelen thuis, 
op de Voorschool en in de omgeving van het kind. Wij stimuleren en waarborgen de 
emotionele veiligheid van onze peuters via onderstaande wijze. Ook vinden wij het 
belangrijk om aan de kinderen normen en waarden over te dragen, zodat zij zich 
kunnen ontwikkelen tot sociaalvaardige mensen. 
 
De peuters komen twee dagdelen per week naar de Voorschool. Er zijn 2 groepen op 
de Voorschool; de blauwe groep en de groene groep. Iedere groep bestaat uit twee 
vaste leidsters. Zodoende zijn de peuters bekend met de leidsters en kan er vanuit 
een veilige en vertrouwde omgeving gespeeld en gewerkt worden.  
 
Op de Voorschool van De Pionier werkt 1vaste leidster op 8 kinderen, dus als er 
meer als 8 kinderen zijn, werken er 2 leidsters. Er zitten maximaal 16 kinderen in 1 
groep. Eén leidster werkt in alle groepen van de Voorschool, waardoor zij de eenheid 
binnen de twee groepen goed kan bewaken. Ook vindt er regelmatig overleg plaats 
tussen alle betrokken leidsters. In beide groepen wordt hetzelfde programma 
aangeboden.  
 
Alle groepen van de Voorschool werken op dezelfde wijze, met dezelfde inhoud en 
met dezelfde dagindeling. Er worden wel kleine aanpassingen gedaan zodat er nog 
beter aangesloten kan worden op de specifieke behoeften van individuele kinderen 
en/of van de hele groep kinderen. Dit gebeurt altijd in onderling overleg.  
 
Ieder dagdeel is er een peuter die het hulpje mag zijn. Het hulpje heeft speciale 
taken zoals uitleg van het dagritme, knijper verhangen bij de volgende activiteit, het 
fruit uitdelen etc.  
De peuter voelt zich hierdoor vaak heel groot en bijzonder. Peuters die dit nog 
moeilijk vinden, worden begeleid door de leidsters zodat zij succeservaringen 
opdoen en iets doen, wat zich in hun zone van naaste ontwikkeling bevindt. 
 
We zijn ons er goed van bewust, dat jonge kinderen zich niet constant ontwikkelen, 
maar voornamelijk met sprongen. De ontwikkeling houden we daarom goed in de 
gaten met observaties gedurende de dagdelen (algemene observaties) op de 
Voorschool en middels gerichte observaties (a.d.h.v. KIJK!). De algemene 
observaties en gerichte observaties noteren we in ons registratiesysteem Dotcom. 
Iedere peuter heeft in dit registratiesysteem een eigen pagina waarin de bevindingen 
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genoteerd worden. Daarnaast maken we gebruik van het 
observatieregistratiesysteem ‘KIJK!’ Hierin worden de verschillende vaardigheden 
van een peuter genoteerd en worden de ontwikkelde vaardigheden vergeleken met 
leeftijdsgenoten.  Met name de basisvaardigheden om tot een goede ontwikkeling te 
kunnen komen, zoals vrij zijn van emotionele belemmeringen, nieuwsgierig zijn en 
zelfvertrouwen hebben, komen nadrukkelijk aan bod.   
 
Twee keer per jaar worden alle peuters besproken met de intern begeleider, aan de 
hand van de dagelijkse algemene observaties, de gerichte observaties en de 
observaties van de leidsters. Van deze besprekingen worden verslagen gemaakt, die 
ook worden opgenomen in ons registratiesysteem Dotcom. Het welbevinden en de 
totale ontwikkeling van het kind staan centraal tijdens deze besprekingen. 
 
Zorgplan 
Op De Pionier wordt gewerkt volgens een vastgesteld zorgplan. In grote lijnen is de 
routing van de zorg bij de Voorschool gelijk met de basisschool. Wij vinden het 
belangrijk om vroegtijdig te signaleren om ieder kind op een adequate manier te 
kunnen begeleiden in zijn/haar schoolloopbaan. 
 
De zorg op de Voorschool bestaat uit de volgende aspecten: 

- Anamneseformulier: als een peuter op de Voorschool start, wordt aan ouders 
gevraagd om een anamneseformulier in te vullen.  

- Signaleren door de leidsters: zij vullen 2 keer in de voorschoolperiode de 
observatielijst ‘KIJK!’ in.  

- Observaties en klassenbezoek door de IB-er: zij komt regelmatig op bezoek in 
de klas en observeert de activiteit, de leidsters, de kinderen, de pedagogische 
aanpak en de inrichting van het lokaal. Dit bezoek wordt nabesproken met de 
leidsters en kan leiden tot een meer specifieke observatie. 

- Specifieke observatie door de IB-er: zij kan op verzoek van de leidsters een 
kind komen observeren. De observatie wordt nabesproken met de leidsters en 
de ouders. De IB-er maakt een verslag van de observatie en het 
oudergesprek. 

- Bespreking in het peuterzorgteam: een kind kan besproken worden in het 
peuterzorgteam. Aan ouders dient vooraf toestemming te worden gevraagd. 
De bespreking wordt nabesproken met ouders en vastgelegd in notulen en 
een oudergespreksformulier. In het peuterzorgteam hebben de leidsters, de 
IB-er, de wijkverpleegkundige van Thebe Jeugdzorg en komt op verzoek bij 
elkaar. 

- Leerlingbespreking: 2 keer per schooljaar bespreken de leidsters de voortgang 
van alle peuters met de IB-er. Hiervan worden aantekeningen in ons 
registratiesysteem ‘Dotcom’ gemaakt. 

- Afsluiting voorschoolperiode: aan het einde van de voorschoolperiode vindt er 
een gesprek tussen leidsters en ouders plaats waarin de huidige ontwikkeling 
wordt besproken.  

- Warme overdracht: als een peuter doorstroomt naar groep 1 vindt er een 
warme overdracht plaats tussen de leidsters en de leerkracht van groep 1. Als 
er specifieke zorg bij de peuter is, zal de IB-er aanwezig zijn bij de warme 
overdracht. 
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Kijk -registratiemodel 
De ontwikkeling van de peuters wordt gevolgd en geregistreerd met behulp van de 
digitale Kijk 0-7 jaar!  
 
Als een peuter 3 jaar is geworden, wordt de registratie ingevuld. Deze wordt niet 
standaard met de ouders besproken, maar soms toch nodig. Als er een 
ontwikkelingsachterstand of ander probleem gesignaleerd wordt door leidsters, 
bespreken zij dit met de intern begeleider. Vervolgens wordt het besproken met de 
ouders.  
 
Aan het einde van de peuterperiode, vlak voor de 4de verjaardag, wordt nogmaals de 
registratie ingevuld. Deze registratie wordt besproken met de ouders en is ook het 
eindgesprek. De registratie in de KIJK wordt digitaal doorgezet naar groep 1 waarna 
de kleuterleerkracht verder werkt in dezelfde KIJK. Hierdoor ontstaat een 
doorgaande registratielijn van Voorschool t/m kleuterklas. 
 
Leerlingbespreking 
Twee keer per schooljaar spreken de leidsters de peuters door met de intern 
begeleider. De aantekeningen worden in Dotcom bij desbetreffende peuter gezet.  
 
Peuterzorgteam 
Wanneer leidsters, de IB-er of de wijkverpleegkundige een zorgvraag hebben over 
een peuter wordt een Peuterzorgteam georganiseerd. Hieraan nemen de 
desbetreffende leidsters, de intern begeleider, de wijkverpleegkundige van het 
consultatiebureau (Thebe) deel. Ouders worden door de leidsters op de hoogte 
gebracht wanneer ze een zorgvraag hebben en vragen toestemming voor de 
bespreking bij deze bijeenkomst  
 
Overgang naar de kleuterklas 
Peuters gaan naar de kleuterklas van De Pionier als zij 4 jaar worden. De leerkracht 
van de kleuterklas neemt 6 weken voor de startdatum contact op met de ouders. Als 
een peuter gedurende het schooljaar instroomt in een kleuterklas, mag hij/zij vooraf 2 
dagdelen komen oefenen. De dagdelen worden afgesproken met de 
kleuterleerkracht. In principe gaat het kind op de normale dagdelen gewoon naar de 
Voorschool, het oefenen komt niet in de plaats van de Voorschool maar ernaast. 
 
De peuter viert het feest van de 4de verjaardag op de Voorschool. Op de 4de 
verjaardag mag de peuter starten in de kleuterklas. Als de voorschoolleidsters 
bijzonderheden over het kind hebben, maken zij voor de overstap een afspraak met 
de kleuterleerkracht om het te bespreken 
 
Peuterplein en spelend leren 
Ter navolging van ‘Kleuterplein’ in de kleuterklassen, wordt met de methode 
‘Peuterplein’ op de Voorschool gewerkt. Deze methode heeft uitgewerkte thema’s 
met uitdagende activiteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Bij de methode horen 
verschillende materialen, onder andere prentenboeken en handpop Raai de Kraai. 
De leidsters hebben regelmatig overleg met de kleuterjuffen om te bespreken hoe de 
thema’s van de jaarplanning op elkaar kunnen worden afgestemd.  
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Daarnaast zijn we in 2019 net als de kleuters begonnen met spelend leren. Dit houdt 
in dat het kind spelenderwijs kan leren. Hiervoor bieden we uitdagende hoeken aan 
waarin ze samen kunnen spelen.  
 
Leefstijl 
Vanaf schooljaar 2012-2013 wordt gewerkt met de methode ‘Leefstijl’ voor sociaal 
emotionele ontwikkeling. Deze methode wordt gebruikt van de Voorschool t/m groep 
8.   
 

3. Veiligheid op pad 
 
Jaarlijks wordt er een uitstapje naar de kinderboerderij in Oosterhout gepland. 
Ouders brengen en halen de kinderen zelf. Daarnaast is er per 4 kinderen 1 ouder 
voor de begeleiding. De leidsters hebben geen groepje en kunnen zo aan alle 
kinderen aandacht besteden. 
 

4. Dagritme 
 
Dagindeling ochtend: 
08.45-08.55  uur kinderen gaan bij binnenkomst in de kring zitten met een 

zelfgekozen boekje of speeltje 
08.55-09.10 uur  namen lezen, hulpje kiezen uitleg van het dagprogramma  
09.10-09.20 uur  themaboek of andere kring activiteit 
09.20-10.00 uur  werken of spelen in de verschillende werkhoeken 
10.00-10.30 uur  samen opruimen, fruit toveren en fruit eten 
10.30-11.00 uur  gymzaal of buiten spelen. 
11.00-11.10 uur  kring activiteit gekoppeld aan het thema, spelletjes, zingen 

bewegen, Verjaardag vieren etc. 
11.10-11.15 uur  afsluiten van de ochtend 
 
Groepenverdeling 
 
Blauwe groep: Maandagochtend  Woensdagochtend 
 
Groene groep: Dinsdagochtend  Donderdagochtend 
 
Ochtend:  08.45 - 11.15 uur 
 
(Groot)Ouders en verzorgers die de peuters op komen halen wachten in de gang bij 
de Voorschool. Peuters worden in de klas opgehaald nadat het hulpje de ouders 
heeft binnengeroepen. 
 
Inloop en vrij spelen 
Als de peuters binnen komen, mogen ze direct een boekje pakken en in de kring 
gaan zitten. 
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Kring 
Een kring duurt 15 tot 20 minuten, afhankelijk van de activiteiten en de betrokkenheid 
van de peuters. 
Het verloop van de kring gebeurt altijd op dezelfde manier, zodat deze duidelijk 
herkenbaar voor de peuters is. Alle peuters zitten op een stoeltje in de kring, er zijn 
geen vaste plekken. Er wordt begonnen met het zingen van goedemorgen. De 
leidsters hebben een lijst met namen van alle peuters die dat dagdeel aanwezig 
zouden moeten zijn. Na het oplezen van de naam van de peuter is het de bedoeling 
dat hij goedemorgen/middag terugzegt. Als alle kinderen aan de beurt zijn geweest, 
wordt het hulpje gekozen. Ieder dagdeel is een peuter het hulpje van de leidsters. 
Deze krijgt een gekleurde ketting om. Bij het kiezen wordt zo veel mogelijk de 
volgorde van de namenlijst aangehouden. Peuters die net op de Voorschool zijn of 
het nog heel eng vinden, worden door een oudere peuter geholpen. Daarna wordt de 
indeling van de dag besproken aan de hand van dagritmekaarten. Deze hangen bij 
de kring en de belangstellingstafel.  
 
Na de beginkring is er een taalactiviteit die aansluit bij het thema in de groep. Deze 
activiteiten worden bedacht door de leidsters of komen uit de methode Peuterplein 
en spelend leren. Binnen het thema staat altijd een boekje centraal, deze komt vaak 
terug in verschillende activiteiten.  
 
Kiezen van spelen/werken 
De leidster vertelt waar er die ochtend voor gekozen kan worden. De peuters zetten 
hun stoel bij een van de tafels en gaan dan spelen/werken.  
 
Spelen/werken 
Er wordt ongeveer 1 dagdeel per week per groep een knutsel of tekenopdracht 
aangeboden. De leidsters proberen alle peuters te stimuleren om hier, minimaal 1 
keer per thema, aan deel te nemen. Het knutselen en tekenen wordt gedaan aan de 
grote tafel met wieltjes. De peuters die klaar zijn met knutselen of tekenen, mogen 
een andere activiteit kiezen. In de klas zijn verschillende werkplekken gecreëerd, 
zoals groepjes tafels, een mat, een verfhoek en speelhoeken. De leidsters 
begeleiden het spel en spelen met de kinderen mee om zo de spelkwaliteit te 
bevorderen. De leidsters gaan, waar mogelijk, met peuters individueel of in een klein 
groepje samen een werkje maken of een boekje lezen. Hierbij kijken we onder 
andere naar de individuele aandacht die een peuter nodig heeft. Tijdens het spelen 
laten de leidsters de peuters die moeten plassen zo zelfstandig mogelijk naar de WC 
gaan onder de trap. Handen wassen gebeurt in de klas onder toezicht van een van 
de leidsters.  
 
Opruimen 
Als het tijd is om op te gaan ruimen, wordt de cd met het opruimliedje opgezet. De 
peuters weten door middel van een vaste indeling waar alle materialen moeten 
staan. Als zij hun spullen hebben opgeruimd, gaan ze aan een van de drie tafels 
zitten. 
 
Fruit en drinken toveren 
Het hulpje is ook de tovenaar die het fruit mag toveren. Het hulpje pakt de toverhoed, 
de toverstaf en de toverdoek van de kast. De fruitbak staat in de gang en wordt door 
een leidster in het lokaal gezet. De fruitbak staat op de grond en daaroverheen wordt 
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de toverdoek gelegd. Dan mag de tovenaar kiezen of alle peuters en leidsters hard of 
zacht moeten gaan toveren. Vaak maken de leidsters een grapje door te kijken onder 
het toverdoek en dan te zeggen dat er niets in de bak zit. De tovenaar gaat daarom 
weer met alle peuters toveren. Hard en zacht worden afgewisseld. Ten slotte mag de 
tovenaar zelf de toverdoek eraf halen en vertellen of het gelukt is.  De tovenaar deelt 
het fruit of het drinken aan de peuters uit. Hierbij mag hij de toverhoed ophouden als 
hij dat wil. De kinderen moeten hun vinger opsteken, zodat de tovenaar het 
eten/drinken naar het goede kind kan brengen. Het eten en drinken starten we 
gezamenlijk nadat we het liedje ‘smakelijk eten’ hebben gezongen. 
 
Fruit eten en drinken 
Er wordt gezamenlijk een liedje gezongen. Daarna mogen de peuters hun fruit 
opeten of drinken opdrinken. Als de peuter moeite heeft met het openmaken van zijn 
fruit/drinken, moet hij zelf hulp vragen aan de leidsters. Dit doen wij om de 
zelfredzaamheid en het leren vragen van hulp te vergroten. Als de peuter het fruit of 
drinken op heeft, mag hij de beker of trommel in de fruitbak zetten. Daarna mag hij 
een boekje pakken om op zijn stoel te gaan lezen. De boekjes sluiten zo veel 
mogelijk bij het thema aan. Het hulpje haalt vervolgens alle boeken weer op.  
 
Buiten spelen 
Er wordt gespeeld op het pleintje van de patio. Daar staat een glijbaan in het zand en 
er hangt een krijtbord. Ander buiten speelmateriaal, zoals fietsen, steppen, 
loopfietsen en auto’s staan in het schuurtje.  
De peuters zitten in de kring. Als de naam van een peuter wordt genoemd, gaat hij 
zijn jas pakken en trekt deze in de klas aan. De peuters gaan allemaal op hun stoel 
zitten met hun jas aan. Het hulpje mag kiezen met wie hij vooraan in de rij wil staan. 
Daarna maken de peuters een rij bij de deur. Via de patiodeur in de rechtervleugel 
wordt naar buiten gegaan. Als we buiten zijn, gaan alle peuters tegen de ramen van 
de speelzaal aan staan. De leidsters halen de spullen uit het schuurtje. Het hulpje 
mag als eerste iets kiezen, daarna worden de namen van de peuters door de 
leidsters genoemd. Als het zand droog is mogen de peuters op de glijbaan, de 
spullen uit het schuurtje worden door de leidsters gepakt. Voordat naar binnen wordt 
gegaan, zetten de leidsters de spullen terug in het schuurtje en wordt er gezamenlijk 
een liedje bij de deur gezongen.  
Als er veel zand op de patio ligt, kunnen de leidsters dit aanvegen. Als een peuter 
moet plassen, loopt een leidster met hem mee. 
 
Afsluiten  
De peuters gaan op een stoel in de kring zitten.  Gezamenlijk zingen we het slotlied 
en het hulpje mag de deur openen en roepen dat iedereen naar binnen mag komen. 
De peuters blijven op hun stoel zitten totdat ze worden opgehaald door 
(groot)ouders/verzorgers. De jassen worden in de klas aangetrokken door de 
(groot)ouders/verzorgers. De brieven, werkjes en traktaties die mee naar huis mogen 
worden genomen, leggen de leidsters op de hoge tafel. (Groot)Ouders/verzorgers 
kunnen zo zelf de spullen pakken. 
 
Dagritme 
Het dagritme is essentieel voor de peuters, het geeft hun houvast. 
Boven de verteltafel hangen de pictogrammen die aansluiten bij Peuterplein. Bij ieder 
onderdeel verplaatst het hulpje de knijper naar beneden. Zo wordt het dagritme 
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visueel gemaakt voor de peuters en weten ze ook wanneer ze weer opgehaald 
worden.   
 
Gymmen  
Als er gegymd wordt in de speelzaal, bekijken de leidsters of de klaargezette 
opstelling geschikt is voor peuters. Indien nodig wordt de opstelling aangepast, zodat 
het aansluit bij de ontwikkeling van de peuters. Als er geen opstelling staat bedenken 
de leidster zelf een activiteit, zoals een spel of een ritmisch spel. 
 
De peuters gaan bij binnenkomst in de speelzaal direct op de bank zitten. Een van 
de leidsters geeft dan uitleg over wat er mogelijk is. Vervolgens mogen de peuters 
vrij spelen. De leidsters begeleiden de kinderen en zullen indien nodig extra 
begeleiding bieden bij ‘moeilijkere’ opdrachten.  
 
De peuters hebben geen gymkleding, omdat het te veel tijd kost om aan en uit te 
kleden. Dit geldt ook voor de gymschoenen.  
 
 

5. Kosten 
Aan de Voorschool zijn kosten verbonden. Bij ziekte wordt gewoon doorbetaald, 
evenals tijdens korte vakanties. In de maanden juli en augustus hoeft u niet te 
betalen. 
 
De Voorschool wordt bekostigd uit de ouderbijdrage en subsidie van de gemeente 
Oosterhout. U betaalt per uur voor de uren die uw peuter op de Voorschool is 
ingeschreven. Het door de gemeente vastgestelde uurtarief is € 8,02 per uur. Dit 
bedrag hoeft u echter niet volledig te betalen. U kunt voor de uren op de Voorschool 
kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Voor degene die niet in 
aanmerking komen voor deze toeslag heeft de gemeente een inkomensafhankelijke 
subsidie beschikbaar gesteld. 
 
Hoe werkt het als u recht heeft op kinderopvangtoeslag? 
 
U heeft recht op kinderopvangtoeslag als: 

 U en uw toeslagpartner beiden werken, een traject volgen naar werk of een 
opleiding of inburgeringscursus volgen. 

 U als alleenstaande ouder werkt, een traject volgt naar werk of een opleiding 
of inburgeringscursus volgt. 

 
U ontvangt een overeenkomst van Delta waarin wordt afgesproken dat uw peuter 
200 uur per schooljaar voorschoolse educatie volgt. Hiermee kunt u via toeslagen.nl 
kinderopvangtoeslag aanvragen. U krijgt vervolgens zolang uw peuter de Voorschool 
bezoekt maandelijks (m.u.v. juli en augustus) een factuur voor 20 uur. Die betaalt u 
aan Delta-Voorschool en u ontvangt via de belastingdienst de kinderopvangtoeslag 
terug. Volgt uw kind VVE, dan berekent Delta voor de extra 20 uur € 0 per maand. 
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Hoe werkt het als u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag?  
 
U heeft recht op de inkomensafhankelijke subsidie van de gemeente Oosterhout. De 
kosten per uur ziet u in onderstaande tabel. Om aanspraak te maken op de subsidie 
moet u aangeven wat uw gezamenlijke gezinsinkomen is. Delta moet hiervoor een 
inkomstenverklaring ontvangen als bewijs. U ontvangt vervolgens maandelijks 
(m.u.v. juli en augustus) een factuur voor 20 uur voorschoolse educatie. De subsidie 
is dan al verrekend en u betaalt dus alleen het netto uurtarief. Volgt uw kind VVE, 
dan berekent Delta voor de extra 20 uur €0 per maand. 
 

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin Ouderbijdrage peuteropvang per uur 

 1e kind 1e kind 

Lager dan € 19.433 € 0,32 € 0,32 

€ 19.433 € 29.879 € 0,40 € 0,34 

€ 29.879 € 41.116 € 0,86 € 0,43 

€ 41.116 € 55.924 € 1,34 € 0,44 

€ 55.924 € 80.387 € 2,32 € 0,65 

€ 80.387 € 111.393 € 3,94 € 1,01 

€ 111.393 En hoger € 5,31 € 1,89 

 
 
Voor verdere informatie bent u van harte welkom bij ons op de Voorschool 


