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Enquete buitenschoolse opvang
Beste ouders,
Momenteel wordt er op uw school geïnventariseerd
of er behoefte is aan Buitenschoolse opvang, BSO
(enquête). De respons bij de laatste behoeftepeiling
was erg laag. Minder dan 10 ouders hebben de
vragenlijst ingevuld. Op basis van dit aantal kan geen
reële keuze gemaakt worden.
We zijn ons gaan afvragen hoe dit komt. Het kan zijn dat er werkelijk geen behoefte is aan BSO en
dat mensen de peiling daarom niet hebben ingevuld. Het kan ook zijn dat er gewoon een heleboel
vragen zijn en dat u niet zo goed weten, wat u moet kiezen.
Een beeld dat onder ouders leeft, die niet eerder BSO hebben afgenomen, is dat het heel duur is en
dat het dus aantrekkelijker is om te zoeken naar alternatieven in het eigen netwerk.
Voor mensen met een hoog inkomen is dit ook zeker waar, maar ook voor hen is de wetgeving dit
jaar in positieve zin aangepast en krijgt iedereen in elk geval een derde van de opvang vergoed via de
belastingdienst (kinderopvangtoeslag).
Om zicht te krijgen over hoeveel procent u werkelijk terugkrijgt van de belastingdienst staat
hieronder een klein rekenvoorbeeld. Bijv. bij een verzamelinkomen van €45000,- krijgt u ongeveer
80% vergoed voor het eerste kind en 94% voor het tweede kind. Het betreft nog het ontwerpbesluit,
maar het definitieve besluit zal er in elk geval dicht bij liggen.
Mocht u nieuwsgierig geworden zijn wat dit precies voor uw situatie betekent, dan is het goed om
een proefberekening te maken op de site van de toeslagen van de belastingdienst:
proefberekening kinderopvangtoeslag maken
Mocht u andere vragen hebben, zoals hoe ziet dit er dan uit bij de Herberg, dan kunt u op youtube
een filmpje vinden van CKO De Herberg, u kunt ook klikken op onderstaande link:
film CKO De Herberg met uitwerking speerpunten van CKO De Herberg
Ik hoop hiermee een aantal vragen weggenomen te hebben, maar mail gerust als u nog andere
vragen heeft. De link naar de enquête kunt u hieronder vinden.
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Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284
Met vriendelijke groet
Machteld van den Berg,
CKO Manager
CKO De Herberg
06-19022803
http://www.christelijkekinderopvang.nl/
machteldvandenberg@christelijkekinderopvang.nl
Bereikbaar; ma, di & do 9.00 tot 17.00 uur; woe en vrijdag van 9 tot 12 uur.
De enquête kunt u vinden via deze link: Enquête BSO Koningin Julianaschool
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