De voorschool
een goede start voor ieder kind!

De voorschool bereidt kinderen voor op de basisschool, zodat zij een
goede start hebben. De voorschool is een kinderopvangvoorziening waar
kinderen tussen 2,5 en 4 jaar spelend leren. Er is veel aandacht en tijd voor
taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen.

Wat is de voorschool?

Voorschooladvies

belastingdienst.nl/toeslagen

kunt u vinden op

van kinderopvangtoeslag

Informatie over het aanvragen

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de
gemeente een deel van de kosten voor maximaal 15 uur per week.
Deze tegemoetkoming is vergelijkbaar met de hoogte van de
kinderopvangtoeslag. U hoeft hier verder niets voor te regelen.
De tegemoetkoming van de gemeente loopt via de kinderopvang.
U betaalt alleen de eigen bijdrage.

Voor de voorschool betalen ouders altijd een eigen bijdrage.
De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Ouders
die beiden werken, studeren, een traject volgen om werk te vinden
of verplicht een inburgeringscursus volgen, hebben recht op
kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de
Belastingdienst.

Wat kost de voorschool?

Alle Amsterdamse peuters kunnen 15 uur per week gebruik maken van
de voorschool. Sommige peuters krijgen een advies van het Ouder- en
Kindteam (OKT) om naar de voorschool te gaan. Het OKT kijkt naar
de ontwikkeling van uw kind. Als uw kind een risico heeft op een (taal)
achterstand, dan krijgt u op het OKT het advies om uw kind aan te
melden voor de voorschool.

Voor wie is de voorschool?
De voorschool is voor alle Amsterdamse peuters van 2,5 tot 4 jaar. Ruim 300
kindercentra in Amsterdam bieden voorschool. U kiest zelf de kinderopvang
die het beste past bij uw situatie. Werkt u? Dan kunt u bijvoorbeeld kiezen
voor hele dagopvang met voorschool.
Heeft u geen opvang nodig? Dan kan uw kind bijvoorbeeld drie ochtenden
naar de voorschool gaan.

Zoekt u een voorschool bij u in de buurt?
Ga naar amsterdam.nl/schoolwijzer. Hier vindt u ook contactgegevens.
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U kunt uitrekenen wat uw bijdrage wordt
via een rekenvoorbeeld op
amsterdam.nl/voorschool/proefberekening

Hoe meld ik mijn kind aan bij de voorschool?
Aanmelden voor de voorschool kan al wanneer uw kind 1 jaar is.
Zoekt u een voorschool bij u in de buurt? Ga naar amsterdam.nl/schoolwijzer.
Hier vindt u ook contactgegevens.

Meer weten?
Facebook “f ” Logo

Zoekt u meer informatie? Kijk op amsterdam.nl/voorschool
CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo
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www.facebook.com/VoorschoolAmsterdam

