Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de voorschool?

Speelinloop: voor jongere kinderen

In Eindhoven hebben de meeste kinderdagverblijven een voorschool. Kijk op de
website van het kinderdagverblijf van uw keuze of zij voorschoolse educatie
aanbieden. U kunt uw kind daar zelf aanmelden.

Bij u in de buurt is er ook een Speelinloop. Dit is voor kinderen tussen de 0 jaar en
2 jaar en 3 maanden. Kinderen spelen en ontdekken daar samen. Tijdens de
Speelinloop is één van de ouders van het kind er de hele tijd er bij. De Speelinloop
duurt anderhalf uur.

Ho do I enrol my child in preschool?
Most of the crèches in Eindhoven have preschools. Go to the website of
the crèche of your choice to check whether it offers preschool education.
You can enrol your child there yourself.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de voorschool met een
verwijzing van het consultatiebureau?
Het consultatiebureau kijkt naar de ontwikkeling van uw kind. Is er (een risico
op) een achterstand in taal? Dan krijgt u een verwijzing voor 8 uur extra voorschool in de week. Samen met het consultatiebureau vult u dan een aanmeldingsformulier in. Dit formulier stuurt het consultatiebureau naar de voorschool
van uw keuze.

Ho do I enrol my child in preschool with a referral from the child
healthcare clinic?
The child healthcare clinic monitors your child’s development. If the child
is lagging behind in language skills, or at risk of doing so, you will be
given a VE Indication for and extra eight hours preschool a week. In that
case, you fill in the enrolment form together with someone at the clinic.
The clinic will send this form to the preschool of your choice.

Bij de Speelinloop ontmoet u ook andere ouders. U kunt daar ervaringen uitwisselen
en u krijgt hulp op het gebied van opvoeding. Het consultatiebureau weet waar u in uw
buurt terecht kunt.

Stay and Play: for younger children
There are also Stay and Play facilities in your neighbourhood. These are for
children aged between 0 and 2 years and 3 months. It is a situation in which
children play and discover together. One of the child’s parents is present
during Stay and Play, which lasts for an hour and a half.
You will also meet other parents at Stay and Play, with whom you can exchange experiences and there is parenting help on offer. The child healthcare
clinic can tell you where there is an Stay and Play near you.

Meer informatie of vragen?
Hebt u vragen over de voorschool? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat
JGZ via e-mail: jgz.Secretariaat@zuidzorg.nl. Of telefonisch op nummer: 040 2949742. U kunt bellen op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur
U kunt uw vragen natuurlijk ook stellen bij de voorschool van uw kind.

More information or questions?
If you have any other questions about preschool, please get in touch with the
JGZ secretariat by email to: jgz.Secretariaat@zuidzorg.nl or by phone on:
040 - 2949742. The secretariat can be reached any weekday between 8 am
and 5 pm. And naturally, you can also ask any questions you may have at your
child’s preschool.

De voorschool

Een goede start
voor de ontwikkeling
van uw kind
Een voorschool is opvang voor peuters binnen een
kinderdagverblijf. Kinderen spelen hier samen en leren
daarvan. Een speciaal peuteraanbod helpt uw kind zich
verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van taal,
rekenen, bewegen en omgaan met andere kinderen.
Preschool: a good start for your child’s development
Preschool is organised for toddlers, in a crèche. Children
play together and learn from that. A special toddler
programme helps your child to develop further, for example
in language, arithmetic, movement and interaction with
other children.

Wat kost de voorschool?
Elk jaar berekent de voorschool de kosten. De kosten hangen af van uw
persoonlijke situatie.

What does preschool cost?
The preschool calculates the fees each year. The fees depend on your
personal situation. Please see the inside of this folder.
Rekenvoorbeeld*:
 Is uw totale inkomen minder dan €25.000,00 per jaar? Dan betaalt u zelf ongeveer € 10,00 per
maand voor 8 uur voorschool per week.
 Is uw totale inkomen ongeveer €35.000,00 per jaar? Dan betaalt u zelf ongeveer €30,00 euro per
maand voor 8 uur voorschool per week.
 Als u een hoger inkomen heeft, dan betaalt u een hoger bedrag per maand.
* Dit is een algemeen voorbeeld, hieraan kunt u geen rechten verbinden. De voorschool kan precies
berekenen wat u moet betalen. Of kijk op belastingdienst.nl voor meer informatie over toeslagen.
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Calculation example*:
 Is your total annual income less than 25,000 euros? In that case, you pay fees of around 10 euros
a month for 8 hours of preschool a week.
 Is your total annual income less than 35,000 euros? In that case, you pay fees of around 30 euros
a month for 8 hours of preschool a week.
 If your income is higher, you pay higher monthly fees.

Voor wie is de voorschool?
De voorschool is er voor peuters van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. De voorschool zorgt ervoor dat uw kind een goede start heeft op de basisschool. Er is
een goede samenwerking tussen voorschool en basisschool.

* This is a general example from which no rights can be derived. The preschool can calculate for you the
exact amount of your fees. You can also go to the tax authority website - www.belastingdienst.nl - for
more information.

Who may attend preschool?
Preschool is for toddlers from 2 years and 3 months to 4 years old.
Preschool makes sure that your child gets a good start at primary
school. There is good cooperation between preschool and primary
school.
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Ik/wij werken

Ik/wij werken

Mijn kind heeft geen VE-indicatie

Mijn kind heeft wel een
VE-indicatie

U betaalt voor 8 uur voorschool

U ontvangt een kinderopvangtoeslag van
de belastingdienst. Die toeslag hangt af van U ontvangt een kinderopvangtoeuw inkomen
slag van de belastingdienst. Die
toeslag hangt af van uw inkomen

Hoe lang kan mijn kind naar de voorschool?

De voorschool is niet zonder verplichtingen. Het is belangrijk dat uw kind altijd
komt. Dit is nodig voor de goede (taal)ontwikkeling van uw kind.

For how long may my child attend preschool?
In Eindhoven, all toddlers may attend preschool from the age of 2 years
and 3 months to 4 years. They attend preschool for eight hours a week.
Children not yet proficient in Dutch may attend preschool for an extra
eight hours. They will attend preschool for a total of sixteen hours a
week. These hours are spread over several days a week. These children
will be given a referral by the child healthcare clinic. This referral is called
a ‘VE Indication’.
Preschool is not without obligations. It is important that your child
always attends, since this is necessary for good language development
in your child.

Ik/wij heb(ben) geen recht op
kinderopvangtoeslag

Mijn kind heeft geen VE-indicatie

Mijn kind heeft wel een VE- indicatie

U betaalt een ouderbijdrage voor 8 uur
voorschool. De bijdrage hangt af van uw
inkomen

U betaalt een ouderbijdrage voor de eerste
8 uur voorschool. De bijdrage hangt af van
uw inkomen
De extra 8 uur voorschool kost u niets.
Daarvoor hebt u een verwijzing van het
consultatiebureau nodig

De extra 8 uur voorschool kost u
niets. Daarvoor hebt u een verwijzing van het consultatiebureau
nodig

In Eindhoven kunnen alle peuters van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar naar de
voorschool. Zij gaan acht uur in de week naar de voorschool.
Kinderen die de Nederlandse taal (nog) niet goed kennen, kunnen acht uur extra
naar de voorschool. In totaal gaan zij zestien uur in de week naar de voorschool.
Deze uren zijn verdeeld over meerdere dagen per week. Deze kinderen krijgen
via het consultatiebureau een verwijzing. Dit heet een ‘VE-indicatie’.

U betaalt voor de eerste 8 uur
voorschool

Ik/wij heb(ben) geen recht op
kinderopvangtoeslag

Aantal uren VE

8 uur in de week

16 uur in de week

8 uur in de week

16 uur in de week

I/we work

I/we work

I/we are not entitled to childcare
allowance

I/we are not entitled to childcare
allowance

My child has no VE Indication

My child has a VE Indication
My child has no VE Indication

My child has a VE Indication

You pay the parent contribution for eight
hours of preschool. The amount is
dependent on your income

You pay the parent contribution for eight
hours of preschool. The amount is
dependent on your income

Preschool fees
My situation

Fees

You pay for eight hours of preschool
You will receive childcare allowance from
the tax authority. The amount of the
allowance is dependent on your income

You pay for the first eight hours of
preschool
You will receive childcare allowance
from the tax authority. The amount
of the allowance is dependent on
your income

The extra eight hours of preschool are free
of charge. To be eligible, you will need a VE
Indication from the child healthcare clinic

The extra eight hours of preschool
are free of charge. To be eligible, you
will need a VE Indication from the
child healthcare clinic
Number of
8 hours a week
preschool hours

16 hours a week

8 hours a week

16 hours a week

