Tarievenkrant 2022
….het gevoel van thuis….
De kinderen worden opgevangen door een klein en vast team van medewerksters,
zodat alle gezichten bekend en vertrouwd zijn voor ieder kind.
Wij vinden het bij ‘t Koetshuisje belangrijk dat ieder kind zich thuis voelt.

‘t Koetshuisje kiest nadrukkelijk voor kwaliteit!
Wij kiezen nadrukkelijk voor kwaliteit. Kwaliteit betekent vaste gezichten voor de kinderen en niet te veel haal- en
brengmomenten. Hiermee behouden we de rust op de groepen en kunnen medewerkers hun aandacht richten op het
spel en het programma van de kinderen. Een vast team met vriendjes en vriendinnetjes op de groep biedt kinderen een
optimale omgeving voor hun ontwikkeling.
Tarieven 2022
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is voor elk gezin verschillend. De hoogte wordt bepaald aan de hand van het
verzamelinkomen van de ouders; hoe hoger ingeschaald, hoe minder er procentueel vergoed wordt. Ook maakt het uit
hoeveel kinderen er naar de opvang gaan: Voor het eerste kind wordt minimaal 33,3% van het uurtarief vergoed, voor
elk volgende kind minimaal 67.1%.
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Gezamenlijk
1 kindzullen 1ouders
kindonder2dekind
2 kind 3 procent meer gaan
Ondanks de verhoging
van de kinderopvangtoeslag
streep uiteindelijk
toetsingsinkomen
betalen, omdat de (loon) kosten in 2022 harder zullen stijgen dan de 0,5% van de toeslag.
2021
2022
2021
2022
€ 20.000
€ 40.000
€ 50.000
€ 60.000
€ 80.000
€100.000

€ 0,92
€ 1,64
€ 2,00
€ 2,36
€ 3,51
€ 4,68

€ 1,19
€ 1,86
€ 2,29
€ 2,66
€ 3,83
€ 5,02

€ 0,92
€ 1,04
€ 1,04
€ 1,13
€ 1,39
€ 1,63

€ 1,19
€ 1,31
€ 1,31
€ 1,40
€ 1,66
€ 1,91

Algemene informatie
Openingstijden
’t Koetshuisje is dagelijks op werkdagen geopend van
7.30 uur tot 18.30 uur!

Verlengde- en verlengde opvang
Op aanvraag mogelijk in de ochtend van 07.00 – 07.30
uur en in de avond van 18.30 – 19.00 uur.

Extra dagdelen
Een keer een extra dag kinderopvang bovenop de
reeds gereserveerde dagen is mogelijk op aanvraag. Dit
kan aangevraagd worden via Bitcare!

Ruilen van dagen
Ruilen van dagen is mogelijk. Of de door u
gevraagde ruil mogelijk is, hangt af van de
bezetting en van de personele inzet. Het bieden
van ruildagen is een extra service. Maximaal het
aantal dagen dat uw kind naar ’t Koetshuisje gaat
keer 2. Bijvoorbeeld twee dagen per week dan
hebt uw vier ruildagen in dat kalenderjaar. De
officiële feestdagen kunnen niet geruild worden.
Een aanvraag kan niet achteraf plaatsvinden.
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Sluitingsdagen 2022
’t Koetshuisje is het hele jaar geopend met
uitzonderingen van de sluitingsdagen:
2e Paasdag
>>
Maandag 18 april
Koningsdag
>>
Woensdag 27 april
Hemelvaartsdag >> Donderdag 26 mei
2e Pinksterdag
>> Maandag 6 juni
e
2 Kerstdag
>>
Maandag 26 december

Tarieven
Het bruto uurtarief van ‘t Koetshuisje is € 9,35.
Onze tarieven zijn:
-Inclusief alle verzorgingskosten zoals voeding (warme
maaltijd en broodmaaltijd, fruit, gezonde
tussendoortjes), luiers en eventuele uitstapjes;
-Bruto tarieven. Je betaalt afhankelijk van je
gezamenlijk inkomen een lagere nettoprijs.

Betaling
Betaling geschiedt maandelijks via automatische
incasso op de 1e van de maand.

Het maximum uurtarief
Dit is het bedrag waarover u een tegemoetkoming
krijgt van de overheid voor de kosten kinderopvang.
In 2022 is dit € 8,50 voor dagopvang!

Kinderopvangtoeslag wijzigen
Geef uw wijzigingen in de prijs en uren op tijd door
aan de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u dat u
een onjuist bedrag aan kinderopvangtoeslag
ontvangt. Voor alle wijzigingen die u dient door te
geven aan de Belastingdienst verwijzen wij je naar de
website www.toeslagen.nl.
U kunt de Belastingdienst ook bereiken op
telefoonnummer 0800-0543.

Kinderopvangtoeslag na baanverlies
De Belastingdienst hanteert de regel dat ouders na
het verliezen van een baan nog drie maanden recht
hebben op kinderopvangtoeslag.

Opzegtermijn
Er geldt bij ‘t Koetshuisje een opzegtermijn van één
maand per kalendermaand voor vermindering van de
dagdelen of opzegging van de
plaatsingsovereenkomst. Het opzegtermijn gaat in
vanaf de 1ste van de volgende maand.

Overige informatie
Bitcare
Wij maken gebruik van Bitcaresoftware. Op ieder
moment van de dag kunt u met de Bitcare app
precies zien hoe goed uw kind het heeft op het
kinderdagverblijf. Zorgeloos werken en weten dat
uw kind in goede handen is. Hoe fijn is dat!
Met Bitcare worden gedurende de dag activiteiten
en foto’s gedeeld. Ook kunt u heel gemakkelijk
chatten met leidsters op de groep. Verlof,
verzuim, ruil- en extra dagen zijn eenvoudig aan te
vragen. Super handig!
Met Bitcare blijft u altijd op de hoogte van alle
gebeurtenissen en de ontwikkeling van uw kind.
Zo hoeft u niets te missen. In het
ouderportaal hebt u direct inzicht in het contract,
de planning, documenten en facturen van uw
kind. Ook vindt u hier het digitale dagboekje,
waarin je precies het verloop van de dag met alle
activiteiten en foto's kan inzien.

Pedagogisch medewerksters
Bij de opstart van ‘t Koetshuisje zijn wij zeer
kieskeurig geweest bij de selectie van onze
medewerksters. Meerdere jaren ervaring in het
vak en goede contactuele eigenschappen en
minimaal niveau 4 waren een absolute vereiste.
We zijn dan ook trots op het team van
’t Koetshuisje. Kanjers die hun strepen in de
kinderopvang, ondanks hun jonge leeftijd, al
ruimschoots hebben verdiend. Samen vormen zij
een ijzersterk team van vaste gezichten.
Behalve de reguliere trainingen zullen zij
daarnaast persoonlijk door ons worden getraind in
de pedagogiek van de ‘rijke leeromgeving’.

Oudercommissie

Coronamaatregelen
Ook in 2022 moeten wij ons houden aan de speciale
coronamaatregelen die voor de
kinderopvangbranche gelden. Hieronder treft u de
meest belangrijke op een rij.
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In de kinderopvang is 1,5 meter afstand
houden gegeven de aard van het werk niet
(altijd) mogelijk en wenselijk.
Tussen (pedagogisch) medewerkers
onderling en tussen (pedagogisch)
medewerker en ouders moet altijd 1,5
meter afstand bewaard worden.
Ouders kunnen hun kind(eren) niet binnen
brengen of ophalen, dit zal
bij de toegangsdeur plaats vinden.
Haal- en brengmomenten zijn kort en
kinderen worden door 1 volwassene
gebracht. Informatie over een kind zal
zoveel mogelijk via digitale weg of
telefonisch worden gedeeld.
Bij de breng- en ophaalmomenten dragen
onze pedagogisch medewerksters een
mondkapje indien nodig, ook kunnen wij dit
ouders adviseren.

Ook in 2022 zal de oudercommissie van
‘t Koetshuisje actief blijven. De oudercommissie is
te bereiken op oc-hetkoetshuisje@outlook.com.

Communicatie

Zij komen minimaal vier keer per jaar voor overleg
met de directie bij elkaar. Meer informatie over de
oudercommissie kijk op onze website
www.hetkoetshuisje.nl

Wij communiceren naar de ouders en kinderen over
de algemene en vooral ook over specifieke
maatregelen. Deze informatie zullen wij zichtbaar
ophangen en communiceren via mail en andere
communicatiemiddelen, zoals onze ouder-app.

Overige informatie
Wachtlijsten
Door de beperkte capaciteit is het zaak om tijdig
een plek te reserveren. Ons advies is om dit
ruimschoots van te voren te doen. Wij brengen
hier geen kosten voor in rekening.

Buiten spelen
Ondanks de gezellige huiselijke sfeer in
’t Koetshuisje vinden wij buiten spelen zeer
belangrijk voor de gezondheid en de
ontwikkeling van uw kind. Behalve de
speelruimte rondom ons kinderdagverblijf zullen
wij bijna dagelijks gebruik maken van het
schitterende park Klarenbeek dat naast
’t Koetshuisje is gelegen. In alle vier seizoenen
van het jaar is hier voor kinderen veel te
ontdekken en genoeg ruimte om overtollige
energie kwijt te raken!

Gezonde voeding en warme maaltijd

Kleinschaligheid blijft!
’t Koetshuisje telt slechts 15 kindplaatsen. Omdat wij
zijn gehuisvest in een monumentaal pand en er strenge
voorschriften zijn voor het aantal vierkante meters per
kind, is kleinschaligheid gegarandeerd. Uitbreiding op
deze locatie is simpelweg niet mogelijk!

’t Koetshuisje maakt bewuste en verantwoorde
voedingskeuzes. We gebruiken daar waar
mogelijk verse producten en zo min mogelijk
ongezonde vetten, suiker en zout. Tussen de
middag eten de kinderen een gezonde warme
maaltijd en aan het eind van de dag een
broodmaaltijd.

Antislip sokken of sloffen

Warme maaltijd voor ouders

Wij beschikken over twee eigen parkeerplaatsen voor
het gebouw, onze zoen en zoef zone, waardoor
wegbrengen en ophalen geen probleem vormt.

Onze ouders kunnen online een warme maaltijd
bestellen bij Fresh Hospitality en kunnen deze
verse warme maaltijd bij het ophalen van hun
kind(eren) meenemen naar huis.

Bij ’t Koetshuisje dragen wij binnen antislip sokken of
sloffen. De schoenen mogen bij binnenkomst uit en bij
de jasjes worden neergezet. Zo blijven onze vloeren
waar de kinderen op spelen schoon.

Parkeren

Social Media
Volg ons op Facebook en Instagram!

Buiten slapen

Adresgegevens:

In Scandinavische landen weten ze het al heel
lang. Buiten slapen is gezond! Kinderen die
buiten slapen maken door het zonlicht meer
vitamine D aan. Ook hebben kinderen die buiten
slapen minder last van verkoudheid. Dit omdat
de luchtkwaliteit buiten beter is dan binnen. Veel
kinderen slapen buiten rustiger, dieper en langer.
Op ’t Koetshuisje hebben we zes gecertificeerde
buitenbedjes!

Kinderdagverblijf ’t Koetshuisje
Geert Grootestraat 6
6822 HG Arnhem
Tel.: 026 - 720 09 45
Web: www.hetkoetshuisje.nl
Mail: info@hetkoetshuisje.nl

LRK-nummer ’t Koetshuisje:
284 215 946

’t Koetshuisje streeft ernaar je zo nauwkeurig en volledig te informeren. Mocht de informatie in deze tarievenkrant of op onze website toch
onvolledig zijn of vergissingen bevatten dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

