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Peuters ontwikkelen zich razendsnel.
Ineens is je baby geen baby meer en
heb je een vrolijk kletsend kind om je
heen. Peuters hebben steeds meer
behoefte aan uitdaging. Langzaam
groeien ze toe naar de volgende stap:
de basisschool. Wil je dat je kind
begeleid wordt in deze bijzondere fase
en samen met leeftijdsgenootjes op
ontdekkingstocht gaat? Dan is
peuteropvang iets voor je kind. 
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OOG VOOR DE ONTWIKKELING VAN JE KIND BIJ GOO

Bij GOO geloven we dat een goede samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs de toekomst
heeft. Daarom realiseren we een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We geven je kind
de ruimte om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen. We moedigen hem of haar elke dag aan om een stapje
verder te zetten, grenzen te ontdekken en die te verleggen. De mooiste dingen ontstaan vanuit
nieuwsgierigheid, lef en in verbinding met anderen en de omgeving. Ons doel: bijdragen aan zelfbewuste en
verantwoordelijke wereldburgers. 

ALLES ONDER ÉÉN DAK
En de samenwerking is ook nog praktisch: opvanglocatie en onderwijs bevinden zich in veel van onze
kindcentra onder één dak. Je kind kan terecht op een fijne en vertrouwde plek, waar professionele
medewerkers voor kinderopvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang samenwerken. 

WAT IS PEUTEROPVANG? 
Is je kind tussen de 2 en 4 jaar oud? Dan kan hij of zij terecht bij onze peuteropvang. Deze opvang is een
goede voorbereiding op de basisschool. Bij peuteropvang is je kind minimaal twee dagdelen welkom bij ons.
Binnen verschillende kindcentra worden gezamenlijke activiteiten aangeboden aan peuters en kleuters en
zijn er bijvoorbeeld 3+ groepen. Je kind raakt al vertrouwd met de kinderen en de leerkracht van de
kleuterklas en kan de omgeving verder ontdekken. Hierdoor verloopt de overgang naar de basisschool heel
natuurlijk. 

DE DAGDELEN WAAROP DE PEUTEROPVANG GEOPEND IS, VERSCHILLEN PER LOCATIE
Let op: tijdens de schoolvakanties en sluitingsdagen kan je kind niet terecht bij de peuteropvang. Deze vorm
van opvang is alleen beschikbaar tijdens de 40 schoolweken. 

VVE-INDICATIE 
Mocht jouw kind recht hebben op voorschoolse- of vroegschoolse educatie (VVE-indicatie, afgegeven door
het consultatiebureau), dan kan je kind op onze locaties terecht voor peuteropvang. Kinderen met een VVE-
indicatie hebben recht op twee extra dagdelen peuteropvang. De extra dagdelen worden gefinancierd door
de gemeente.



TARIEVEN 2023

Tarieven peuteropvang - 40 weken

Wat? Wanneer? Uurtarief

€ 8,97
Dit is het uurtarief voor ouders die recht hebben 
op kinderopvangtoeslag.

Peuteropvang
Abonnement: 40 weken 4 uur per dagdeel

Peuteropvang
Gemeente Gemert
Bakel/Boekel/Laarbeek
(gemeentetarief)

4 uur per dagdeel

€ 2,32
Dit is het uurtarief voor ouders die geen
recht hebben op kinderopvangtoeslag. De gemeente
subsidieert het overige gedeelte van de uurprijs.

Peuteropvang met VVE
indicatie (afgegeven door
het consultatiebureau)

4 uur per dagdeel
Derde en vierde dagdeel gratis en volledig
gesubsidieerd door de gemeente.

In dit uurtarief zijn luiers, fruit, drinken en tussendoortjes inbegrepen. Daarnaast wordt er op verschillende
locaties ook een broodmaaltijd aangeboden. Heeft je kind aangepaste voeding of maakt hij of zij gebruik van
andere luiers? Dan vragen wij je die mee te geven.



WIL JE WETEN WAT DE NETTOKOSTEN ZIJN? 
Wil je weten wat jouw nettokosten zijn? Gebruik dan de rekentool op onze website.

HOE VRAAG JE KINDEROPVANGTOESLAG AAN?
Geef de aanvraag of de tariefwijziging tijdig door aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen of de
Kinderopvang toeslag app. Op die manier ontvang je de juiste toeslag. 

COMMUNICATIE MET OUDERS VIA HET OUDERPORTAAL
Als ouder wil je graag weten hoe het met je kind gaat, als je er niet bij bent. Wij vinden communicatie met
ouders belangrijk. Je krijgt een kijkje achter de schermen via ons ouderportaal. Hier zie je foto’s van je kind en
de activiteiten binnen de groep. Ook vind je hier de nieuwsbrieven en kun je door middel van berichten
communiceren met de groep. 

Weet je van tevoren dat je kind op een vaste opvangdag niet komt? Meld hem of haar dan tijdig af via het
ouderportaal. Op deze manier weten we hoeveel kinderen er komen en kunnen we hier rekening mee
houden voor onze medewerkers. Ook bieden we hiermee andere ouders de mogelijkheid van de ruilservice.
Als je je kind hebt afgemeld via het ouderportaal, wordt deze dag omgezet in een afwezigheidstegoed. Via het
ouderportaal kun je inzien hoe het staat met je afwezigheidstegoed. De actuele informatie is altijd via jouw
smartphone, tablet of computer beschikbaar.

RUILSERVICE
Het is dankzij onze ruilservice mogelijk een dag(deel) te ruilen. Via het ouderportaal kun je de ruildagen
aanvragen en het benodigde afwezigheidstegoed inzetten zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.
De exacte richtlijnen voor het gebruik van de ruilservice vind je op onze website. 

EXTRA PEUTEROPVANG
Naast de twee vaste dagdelen peuteropvang kun je incidenteel een extra dagdeel inkopen mits de plaatsing
onder de wet kinderopvang valt. Via het ouderportaal Konnect kun je dit aanvragen waarbij op de locatie de
aanvraag beoordeeld wordt en je maximaal vier weken van tevoren bericht krijgt.

WAT IS DE OPZEGTERMIJN?
Wil je de opvang opzeggen? De opzegtermijn is een maand.

‘De peuteropvang en de
basisschool zitten hier onder één
dak. De peuters worden al
meegenomen met activiteiten op
de basisschool. Zo leren de
peuters de oudere kinderen en
leerkrachten al kennen’ 

- Lisette en Patrick Thijs, ouders van Mats (6)
en Floor (3), De Dompelaar in Elsendorp

Afwezigheidstegoed

Als je je kind minimaal een dag voor de
afwezigheid afmeldt vóór 12.00 uur 's middags

28 dagen voor betreffende
datum en 90 dagen erna

Krijg je Gebruiksduur



LOCATIESLOCATIES

Op nationale feestdagen zijn we gesloten. Valt dit volgens het contract op de vaste opvangdag? Dan
ontvang je automatisch afwezigheidstegoed over deze dag. 

Op 5 december, 24 december en 31 december sluiten onze opvanglocaties om 17.00 uur.

SLUITINGSDAGEN

Pasen 9 april 2023

Nieuwjaarsdag 1 januari 2023

Koningsdag

Hemelvaart

Pinksteren

Tweede kerstdag

Eerste kerstdag

18 en 19 mei 2023

25 december 2023

27 april 2023

29 mei 2023

26 december 2023



MEER INFORMATIE
Heb je naar aanleiding van deze
informatie nog vragen over onze
peuteropvang of wil je graag een
rondleiding op locatie? Kijk op
www.stichtinggoo.nl of stuur een
mail naar postbus@stichtinggoo.nl.

INFORMATIE OVER
EEN KINDCENTRUM 
De contactgegevens vind je op de
website van het kindcentrum, net als
actuele informatie, openingstijden
en sluitingsdagen. 

Stichting GOO
Valeriusstraat 33
5421 TR Gemert
088 – 008 8500

Kindplanning
088 – 008 8560
postbus@stichtinggoo.nl

Meer informatie, locaties en tarieven
www.stichtinggoo.nl


