Beste ouder(s)/verzorger(s),
Via link https://www.svb.nl/nl/algemeen/nieuws/svb-betaalt-eigen-bijdrage-kinderopvang kun je lezen hoe de terug betaling van de eigen
ouderbijdrage kinderopvang door de overheid wordt verwerkt.
Hieronder vinden jullie de berekening van het “verschil” uur tarief wat wij hanteren voor de terug betaling of inzetten ruiluren wat voor onze
rekening is.
Berekening uur tarief verschil:
De facturen gaan uit van de gemiddelde afname per maand.
VORRBEELD ( uitgaande van het reguliere uurtarief):
Afname 11 uur per week is per maand: 11 uur x 52 weken : 12 maanden = 47.67 uur per maand
Deze uren worden per maand door ons gefactureerd.
Uur tarief Belastingdienst Kinderopvang toeslag is max € 8.17
Ons (regulier) uur tarief € 9.05 minus € 8.17 is € 0.88
47.67 uur per maand x 3 maanden (maart, april en mei) = 143.01 uur
143.01 uur : door 92 dagen ( 31 maart, 30 april, 31 mei) = 1.56 uur
Gesloten dagen 16 maart tot 11 mei zijn 56 dagen.
1.56 uur x 56 dagen is 87.36 uur
Deze uren 87.36 x verschil uur tarief van € 0.88 = € 76.88 wat wij terug betalen aan de ouder(s)/ verzorger(s) die hiervoor gekozen hebben.
Het bedrag wordt eind juni teruggestort.
Ouder(s)/ verzorgers(s) die gekozen hebben voor omzetting in ruil uren:
Het totaal verschil bedrag € 76.88 wordt gedeeld door onze reguliere uur tarief € 9.05 is 8.50 ruil uren
Deze uren zijn reeds opgehoogd in het ruilbudget.
Wij hebben begrip voor de keuzes die de ouder(s)/verzorger(s) hebben gemaakt, ook voor jullie zijn het moeilijke tijden geweest en misschien
nog steeds.
Voor ons was en is het ook een moeilijke en verwarrende tijd, we bedanken dan ook alle ouder(s)/verzorger(s) die ons steunen.
CORRECTIE vakantie:
In de vorige mail had ik geschreven dat Colette in augustus vakantie zou hebben, dat is niet juist. Zij is afwezig van 13 juli t.m. 24 juli
De vakantie van de administratie (ik dus) is van 17 augustus t.m. 6 september, maar zoals jullie weten kun je mij altijd mailen. Tijdens deze
periode worden de mailtjes gelezen op maandag en donderdag en als nodig ook beantwoord.
Ouderapp:
In het systeem heb ik voor mij een “nep” kind aangemaakt. Hiermee kan ik gaan uitproberen hoe de ouder app precies werkt zodat op jullie
vragen een antwoord kan geven over het gebruik ervan.
Vorige week was het niet mogelijk om via de ouderapp de ruiluren te zien, hieraan wordt gewerkt.
Graag wil ik jullie wederom vragen om verbeter punten voor ouderapp door te mailen naar mij.
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik deze graag, u kunt mij altijd bellen of mailen.
Blijf gezond en virus vrij,
Met vriendelijke groet
C.M.Meijer
Directie/administratie

