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Inleiding
In dit boekje vindt u :
 Algemene informatie en voorwaarden
 Het huishoudelijk reglement
De openingstijden en de adressen van de peuteropvanglocaties vindt u op de achterzijde van dit
informatieboekje en op www.zokinderopvang.nl.
Zo Kinderopvang heeft elf peuteropvanglocaties in de gemeente Tholen, waar professionele leidsters de
kinderen met de grootste zorg begeleiden.
Ons doel is de kinderen een veilige plek bieden, waar ze zich onder deskundige begeleiding, in een
kindvriendelijke ruimte en, met bij hun leeftijd en ontwikkelingsfase passende materialen, in al hun
mogelijkheden kunnen ontwikkelen.
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Algemene informatie, voorwaarden en
huishoudelijk reglement
1

Aanmelden

U kunt uw peuter vanaf de leeftijd van anderhalf jaar aanmelden bij één van onze peuteropvanglocaties door
middel van een aanmeldingsformulier. U kunt dit formulier downloaden van de website
(www.zokinderopvang.nl). De datum van aanmelding bepaalt in principe de volgorde van plaatsing.

2

Plaatsing

Uw peuter kan geplaatst worden vanaf zijn/haar tweede verjaardag, mits er geen wachtlijst is.
Uw kindje wordt geplaatst voor twee dagdelen per week, die in een vaste combinatie aangeboden worden. De
combinatie is afhankelijk van de openingstijden en verschilt per peuteropvanglocatie. Deze vindt u op onze site.

3

Wachtlijst

3.1

Wachtlijst

Wanneer er geen plaatsen op de peuteropvang vrij zijn, wordt uw peuter op een wachtlijst geplaatst. Eventueel
kan na overleg tussen ouders/verzorgers en peuteropvang een kind tijdelijk op een andere peuteropvanglocatie
geplaatst worden.

3.2

Prioriteit op de wachtlijst

Peuters die op medische of sociale indicatie geplaatst worden, komen bovenaan de wachtlijst te staan. Peuters
die al geplaatst zijn op een andere peuteropvanglocatie van Zo Kinderopvang of bij een andere
peuteropvangorganisatie, komen bovenaan de wachtlijst te staan.

4

Kosten

4.1

Ouderbijdrage met kinderopvangtoeslag of inkomensafhankelijke subsidie

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent, dat de overheid op verschillende manieren
bijdraagt in de kosten:
-

Ouders die beiden werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden kinderopvangtoeslag aanvragen bij de
belastingdienst. Dat is een bijdrage van de overheid in de kosten van peuteropvang .

-

Ouders die niet (beiden) werken, betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de kosten van
peuteropvang. Het restant wordt betaald door de gemeente.
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4.2

Automatisch incasso

De ouderbijdrage wordt per automatische incasso van uw rekening afgeschreven in de maand voorafgaand aan
de maand waarin de opvang plaatsvindt. Als u op het aanmeldingsformulier uw e-mailadres invult, ontvangt u
de maandelijkse factuur per e-mail.
De inning van de ouderbijdragen geschiedt twaalf keer per jaar. De vaststelling van de hoogte van de
ouderbijdrage is gebaseerd op 40 schoolweken. De kosten voor deze 40 schoolweken worden in 12 gelijke
maandelijkse termijnen gefactureerd.
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Peuter Plus Programma (VVE: vroeg- en voorschoolse educatie)

Op de peuteropvang is een speciaal programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). In plaats van twee
dagdelen mag uw peuter dan vier keer per week naar de peuteropvang komen tegen een speciaal tarief, omdat
de gemeente de kosten voor het derde en vierde dagdeel betaalt.
Op de extra dagdelen wordt er met name extra aandacht besteed aan de stimulering van de taal- en motorische
ontwikkeling van uw peuter. Het consultatiebureau bepaalt of er een noodzaak bestaat om uw kind een indicatie
te geven voor VVE. Deelname aan het programma van vier dagdelen vergroot de ontwikkelingskansen van uw
peuter, zodat het beter voorbereid aan de basisschool kan beginnen.
Locatie Zo op Klein Duimpje is maar drie dagdelen per week geopend. Peuters die op deze locatie VVE krijgen,
komen op drie dagdelen 3,5 uur per keer i.p.v. de standaard 2,5 uur.

6

Vakanties

De vakanties van de peuteropvanglocaties zijn zoveel mogelijk aan de schoolvakanties van de basisscholen
aangepast. Het vakantierooster ligt bij de peuteropvanglocaties ter inzage en wordt aan het begin van het
schooljaar uitgereikt. De peuteropvanglocaties zijn gesloten op algemeen erkende feestdagen
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Gegevensuitwisseling

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft de ouder toestemming om gegevens uit te wisselen
over de peuter met de basisschool en consultatiebureau. Deze informatie bestaat o.a. uit de KIJK!
Peuterregistratie die van uw kind is gemaakt.
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KIJK! Peuters

KIJK! Peuters is een observatie- en registratiemodel voor 2- tot 4-jarigen, dat wordt gebruikt op de peuteropvanglocaties in de gemeente Tholen. Het biedt leidsters de mogelijkheid de totale ontwikkeling van uw kind in
kaart te brengen. De kinderen worden geobserveerd in situaties waarin ze bezig zijn met spontane, zelfgekozen
activiteiten. Er wordt o.a. gekeken naar de omgang met andere kinderen, de spelontwikkeling, de
spraakontwikkeling, de motoriek etc.
Een aantal keren per peuteropvangperiode vatten de leidsters de observatiegegevens samen in het KIJK!
Registratiemodel. Hiermee krijgen de leidsters zicht op het verloop van de ontwikkeling, maar ook op de
basiskenmerken, betrokkenheid en risicofactoren (voorwaarden die nodig zijn voor een goede ontwikkeling). Ze
kunnen op basis hiervan uw kind gericht stimuleren.
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Het vervolg
De resultaten van de registratie worden door de leidsters met u besproken. De leidsters kunnen toelichten wat
de sterke en eventueel minder sterke punten in de ontwikkeling van uw peuter zijn. De leidsters zelf zijn
natuurlijk ook benieuwd naar wat u als ouder met uw kind ervaart.
Als u hierover meer informatie wenst, kunt u uiteraard contact opnemen met de leidsters van uw
peuteropvanglocatie.

Tot slot
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier erkennen de ouders/verzorgers met deze voorwaarden in te
stemmen.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij de leidsters van de peuteropvang.
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Adressenlijst
Peuteropvang Zo op de Pluus
Bou Kooimanstraat 50
4698 AM Oud-Vossemeer
t 0166 745071
LRPK-nummer - 667150997
pszpluus@zokinderopvang.nl

Peuteropvang Zo op Tum Tum
Volkerakstraat 2
4675 AS Sint Philipsland
t 0167 745018
LRKP-nummer - 782886929
psztumtum@zokinderopvang.nl

Peuteropvang Zo op Klein Duimpje
Schoolstraat 27
4693 BE Poortvliet
t 0166 745037
LRKP-nummer – 707280308
pszkleinduimpje@zokinderopvang.nl

Peuteropvang Zo op de Bastuin (chr)
Zoekweg 2B
4691 HT Tholen
t 0166 745034
LRKP-nummer - 275686231
pszbastuin@zokinderopvang.nl

Peuteropvang Zo op de Scarpejaantjes
Watertorenstraat 8
4694 AZ Scherpenisse
t 0166 745038
LRPK-nummer - 124432190
pszscarpejaantjes@zokinderopvang.nl

Peuteropvang Zo op de Fabeltuin
Zoekweg 2B
4691 HT Tholen
t 0166 745034
LRKP-nummer – 997793211
pszfabeltuin@zokinderopvang.nl

Peuteropvang Zo op Olleke Bolleke
Schoolstraat 40
4697 CL Sint Annaland
t 0166 745035/745036
LRKP-nummer - 798420819
pszollekebolleke@zokinderopvang.nl

Peuteropvang Zo op ’t Hummeltje
Bloemenlaan 1
4695 EE Sint-Maartensdijk
t 0166 745070
LRKP-nummer - 263079491
pszhummeltje@zokinderopvang.nl

Peuteropvang Zo op ’t Schakeltje (chr)
Schoolstraat 36
4697 CL Sint Annaland
t 0166 745220
LRKP-nummer - 289579508
pszschakeltje@zokinderopvang.nl

Peuteropvang Zo op ’t Opstapje
Oosterscheldestraat 1-3
4695 EN Sint-Maartensdijk
t 06 360 206 63
LRKP-nummer - 107505848
pszopstapje@zokinderopvang.nl

Peuteropvang Zo op ’t Stavertje
Schoolstraat 3
4696 CK Stavenisse
t 0166 745039
LRKP-nummer – 133895476
pszstavertje@zokinderopvang.nl
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