14 mei 2020
Beste ouder(s) en verzorger(s),
De eerste week van de heropening van het KDV en het gedeeltelijk openen van de BSO zit er
bijna op. Natuurlijk is het voor ons allemaal wennen om te voldoen aan de diverse (nieuwe)
maatregelen. Wij zijn blij te kunnen melden dat over het algemeen de maatregelen goed worden
nageleefd. Daarvoor onze hartelijk dank.
In dit schrijven wil ik u infomeren over de noodzaak van het afmelden van uw kinderen, de
compensatie regeling van de overheid en de noodopvang binnen SKH.
Afmelden van kinderen
Voor de dagen waarvan u nu al weet dat uw kinderen niet naar de opvang komen, is het van
essentieel belang dat u uw kinderen z.s.m. voor het KDV, VSO en BSO afmeldt via Konnect. Dit is
voor ons van groot belang om de groepssamenstelling inzichtelijk te krijgen. Indien u uw kind
niet afmeldt en deze wordt gemist op de opvang, gaat bij ons een noodprotocol inwerking.
Afgelopen week hebben wij het noodprotocol helaas verschillende keren moeten toepassen,
aangezien afmeldingen niet waren doorgevoerd in Konnect. Wij vertrouwen op uw medewerking.
Compensatie regeling
De Rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en
gastouderopvang tot het maximum uurtarief ook na 11 mei aan u vergoeden, indien u recht heeft
op kinderopvangtoeslag. Het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert voor
kinderdagverblijven is € 8,17 per uur, voor buitenschoolse opvang € 7,02 per uur en voor
gastouderopvang € 6,27 per uur. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling
voortduurt.
Het uurtarief van de SKH ligt boven het maximum uurtarief van de Belastingdienst. Deze
compensatie (boven het maximum uurtarief) vervalt per 11 mei 2020. De kinderdagopvang en
gastouderopvang zijn immers weer volledig open en voor de buitenschoolse opvang bieden wij
een passend (ruilen van contractdagen voor BSO opvang tijdens schooldagen) alternatief.
De SKH heeft wel besloten de compensatie voor de tussen schoolse opvang bij de Nicolaasschool
te laten doorlopen tot 01 juni 2020. Daar wordt (door overmacht) nog geen TSO verzorgd door de
SKH.
Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag zijn de Branchevereniging
Maatschappelijke Kinderopvang, Branche Kinderopvang en BOINK het ministerie van SZW aan het
helpen bij het vormgeven van de regeling voor de ouders die nu niet voor de compensatie in
aanmerking komen. Dat doen zij door met een vragenlijst in kaart te brengen om hoeveel ouders
het gaat en wat de specifieke situatie van deze ouders is. Behoort u tot deze groep dan kan het
helpen om de vragenlijst in te vullen. Deze treft u op de website van BOINK
https://www.boink.info/nieuws/vragenlijst-ouders-die-geen-vergoeding/kinderopvangtoeslagkrijgen

Noodopvang na 11 mei 2020
Voor reguliere opvang en noodopvang (zowel in een kindercentrum als door een gastouder)
gelden de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving. Ook onder de
huidige omstandigheden zijn wij uiteraard verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. Vanaf 11 mei blijven wij als kinderopvang
voor noodopvang fungeren, maar alleen indien de Beroepskracht-kind-ratio (BKR) dit toelaat.
De BKR is namelijk een belangrijke voorwaarde bij het garanderen van de emotionele veiligheid.
Dit betekent dat wij niet automatisch meer alle noodopvang aanvragen voor de kinderdagopvang
kunnen honoreren. Indien wij voorzien dat een aangevraagde noodopvang niet op de eigen groep
kan plaatsvinden, nemen wij contact met u om in gezamenlijkheid te kijken naar een mogelijke
oplossing.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u na het lezen van dit bericht nog
vragen, dan kunt uiteraard een mail sturen naar administratie@kinderopvangharen.nl of
telefonisch contact met ons opnemen via 050-5345524. Wij staan u graag te woord.
Met vriendelijke groet,

Wilma Pouw-Naarding (Directeur SKH).

