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Tarieven de Kinderkei 2023 peuteropvang. 

(Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) 
 
Peuteropvang van 2 – 4 jaar (40 weken) 
 
Prijs per uur € 9,54     vergoeding belastingdienst is € 8,97 per uur. 
 
We bieden peuteropvang aan bij onze locatie Old Skool in Wolvega, Franciscus in Wolvega, Steggerda, 
Noordwolde en Boijl. 
Dit is opvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. 
Peuteropvang bestaat uit 40 weken (exclusief schoolvakanties). 
 
40 weken (exclusief schoolvakanties): 
   Van/ tot   aantal uren  bruto kosten per maand 
Peuteropvang:   08.30 tot 12.30   4 uren   € 127,20 
 
Peuteropvang is voor minimaal 1 ochtend per week tijdens de schoolweken. (Deze optie is alleen mogelijk als u 
beide werkt en er dus geen bijdrage vanuit de gemeente komt. Zie voor gesubsidieerde peuteropvang, zie 
hieronder).  
 

Het grote voordeel van peuteropvang bij de Kinderkei is dat u eventueel een combinatie kunt maken met onze 
dagopvang (dit geldt alleen voor werkende ouders). Bijvoorbeeld: u heeft opvang nodig van 7.30 uur tot 13.00 
uur. U kunt uw kind dan om 7.30 uur brengen en ondertussen geniet uw kind ook van peuteropvang. Om 13.00 
uur haalt u uw kind op en heeft het bij ons een lekker broodje gegeten. 
 
Werkende ouders hebben hierbij recht op toeslag van de belastingdienst. Mocht u niet werken of maar 1 van u 
beide werken, dan heeft u recht op een bijdrage vanuit de gemeente voor peuteropvang. 
 
Gesubsidieerde peuteropvang vanuit de gemeente. 
 
Hierbij geldt dat er minimaal 2 dagdelen peuteropvang afgenomen dienen te worden per week.  
2 dagdelen van 4 uur (in totaal minimaal 8 uur per week). Gesubsidieerde peuteropvang kan alleen als beide 
ouders niet werken of maar 1 van u beide werkt.  
 
40 weken (exclusief schoolvakanties): 
   Van/ tot   aantal uren  bruto kosten per maand 
Peuteropvang 2x p.w.: 08.30 tot 12.30   4 uren   € 254,40 
 
In onderstaande tabel vindt u de ouderbijdrage die u dan zelf per maand betaald, op basis van het gezamenlijk 
toetsingsinkomen bij een afname van 2 dagdelen per week. 

gezamenlijk toetsingsinkomen Ouderbijdrage peuteropvang 2023 per maand 

gezin 2023   1e kind 2e kind e.v. 

lager dan € 21.278,00 € 24,80 € 24,80 

€ 21.279,00 € 32.715,00 € 27,20 € 25,60 

€ 32.716,00 € 45.018,00 € 41,07 € 28,27 

€ 45.019,00 € 61.231,00 € 55,73 € 58,53 

€ 61.232,00 € 88.015,00 € 85,33 € 34,93 

€ 88.016,00 € 121.965,00 € 134,67 € 45,87 

€ 121.966,00 en hoger € 173,87 € 72,53 
 


