De voorschool
een goede start voor ieder kind!

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

Voor wie is de voorschool?
De voorschool is voor alle Amsterdamse peuters van 2,5 tot 4 jaar.

Op amsterdam.nl/voorschool vindt u meer informatie.
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De voorschool in een peuterspeelzaal of
kinderdagverblijf
Kinderen gaan minimaal 2 en maximaal 4 dagdelen naar een
peuterspeelzaal met voorschool of kinderdagverblijf met een voorschool.
Een dagdeel bestaat uit 3 uur.

Zoekt u een voorschool bij u in de buurt?
Ga naar amsterdam.nl/schoolwijzer. Hier vindt u ook contactgegevens.

Voorschoolindicatie
Het Ouder-en Kindcentrum (OKC) kijkt naar de ontwikkeling van uw kind.
Als uw kind een risico heeft op een (taal)achterstand, dan krijgt u op het
OKC het advies om uw kind aan te melden voor de voorschool. Dit advies
heet een ‘voorschoolindicatie’, het wordt ook wel ja-indicatie of vveindicatie genoemd. Kinderen met een voorschoolindicatie mogen 12 uur
voorschool per week volgen.
Ook Amsterdamse peuters zonder voorschoolindicatie kunnen gebruik
maken van de voorschool. Hieronder leest u wat de mogelijkheden zijn.

Wat kost de voorschool?
De voorschool op een peuterspeelzaal en
kinderdagverblijf is gratis voor peuters met
een voorschoolindicatie. Er zijn geen kosten
voor de ouders, de gemeente betaalt de
kosten.
Amsterdamse peuters zonder voorschoolindicatie kunnen twee dagdelen (6 uur)
gratis naar een peuterspeelzaal met
voorschool. Op een aantal locaties kan een
kind zonder voorschoolindicatie twee dagdelen extra komen tegen betaling van
een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Voor een kinderdagverblijf met voorschool geldt dat u voor uw kind zonder
voorschoolindicatie het geldende uurtarief betaalt. Ouders die beiden
werken, studeren, een traject volgen om werk te vinden of verplicht een
inburgeringscursus volgen, hebben recht op kinderopvangtoeslag en betalen
alleen een ouderbijdrage.
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen in aanmerking
komen voor twee dagdelen (6 uur) gratis voorschool op een kinderdagverblijf.
Dit geldt nog niet voor alle kinderdagverblijven met voorschool. Kijkt u voor
meer informatie op www.amsterdam.nl/voorschool.

Informatie over kinderopvangtoeslag kunt u vinden
op belastingdienst.nl/toeslagen

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

LET OP: Wijziging voorschool per 2018
Vanaf 2018 worden alle peuterspeelzalen in Amsterdam een kinderdagverblijf
met voorschoolse aanbod. Dit noemen we de peutervoorziening.
Door deze verandering is er geen onderscheid meer in peuterspeelzaal
en kinderdagverblijf met voorschool. Alle kinderen kunnen naar een
peutervoorziening.

Wat betekent dit voor u als ouder?
Vanaf 2018 kunnen alle Amsterdamse peuters 15 uur per week naar
de voorschool. Deze 15 uur wordt aangeboden over minimaal 3 dagen.
Alle ouders betalen hier een inkomensafhankelijke bijdrage voor.
Bekijk www.amsterdam.nl/voorschool voor meer informatie.

