Nieuwsbrief December 2018
TARIEVEN 2019
In overleg met de ouderraad heeft kindercentrum Camelot haar tarieven voor 2019
vastgelegd. Bij het vaststellen van de tarieven hebben we rekening gehouden met de nieuwe
wetgeving en indexering. Bij deze nieuwsbrief vindt u het tarieven overzicht voor 2019.
Voor de dagopvang € 8.02 per uur en voor de BSO € 6.92 per uur. Dit zijn de tarieven exclusief de
kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang
via de belastingdienst. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van het
(gezamenlijk)toetsingsinkomen. Door het verhogen van de kinderopvangtoeslag compenseert de
overheid de ouders met deze wijziging.
WET IKK 2019
Op 1 januari 2019 treden weer een aantal nieuwe regels in werking. Hieronder ziet u deze op een
rijtje:
• Wijziging Beroepskracht – Kind- Ratio (BKR) Het maximaal aantal baby’s van 0 jaar per
pedagogisch medewerker gaat omlaag: van 1 pedagogisch medewerker op 4 nul-jarigen, naar 1
pedagogisch medewerker op 3 nul-jarigen.
Deze wijziging zetten wij door omdat deze regel ten goede komt van de kwaliteit van de opvang
van de 0-jarigen
• Het maximum aantal kinderen op de BSO van 4 tot 13 jaar gaat van 10 naar 11 kinderen per
pedagogisch medewerker.
Deze wijziging voeren wij niet door omdat wij menen dat de verhoging van de BKR voor de BSO
geen bijdrage levert aan de kwaliteitsverbetering van deze groep kinderen.
• Vanaf 2019 moet ieder kindercentrum een pedagogisch coach hebben. Zij zal vanuit haar functie
als coach iedere pedagogisch medewerker jaarlijks coachen. Voor een fulltimer wordt minimaal
10 uur coaching per jaar berekend. De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich daarnaast
ook bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Ineke is op dit moment bezig met een
opleiding tot pedagogisch coach. Zij zal deze opleiding in maart afsluiten.

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN
Kindercentrum Camelot werkt vanuit een pedagogische visie die verwoord staat in ons pedagogisch
beleidsplan. Dit plan wordt door de beleidsmedewerker van Camelot en haar bestuur geschreven
en vervolgens door de ouderraad bekeken, waar nodig aangepast en goedgekeurd.
U kunt het pedagogisch beleid altijd inzien. In het pedagogisch beleidsplan vind u onder andere
informatie over de inzet van VVE en het opleidingsplan voor onze medewerkers, info over de
samenstelling van de ouderraad en haar werkzaamheden, de werkwijze van klachtenafhandeling en
de verschillende protocollen waar wij mee werken enz.

NANNY4ALL
Ruilen van dagen.
Het ruilen van dagen is een service die wij u als ouders bieden. Het ruilen van een dag is ook alleen
mogelijk als de groepsbezetting dit toelaat. Wanneer u een dag(deel) wilt ruilen kunt u dit doen
door dit te bespreken met de pedagogisch medewerkster van de groep, via de app van Nanny4all of
door een mail te sturen naar info@kindercentrumcamelot.nl. U heeft 30 dagen de tijd om een dag te

ruilen als de dag geweest is, daarna vervalt de dag. Helaas is het ruilen via de app alleen achteraf
mogelijk. (dus ruilen nadat een dag voorbij is) Hier wordt aan gewerkt.
Extra dagen afnemen.
Het kan voorkomen dat u een extra dag opvang nodig heeft (bijvoorbeeld bij een studiedag).
Een extra dag of dagen afnemen is natuurlijk mogelijk als de groepsbezetting dit toelaat. U betaalt
het geldende uurtarief gekoppeld aan het af te nemen product. Aanvragen van extra dagen kan
door dit te vragen aan de pedagogisch medewerkster van de groep, via de app Nanny4all of door
een mail te sturen naar info@kindercentrumcamelot.nl
Dagrapportage en foto’s.
Per januari 2019 zullen we geen rapportage meer schrijven in de mapjes. De rapportage en foto’s
zullen we versturen via de app.
Gegevens wijzigen.
Via de app is het mogelijk om zelf uw gegevens aan te passen. Onder het kopje “profiel” kunt u
bijvoorbeeld een mobiel nummer aanpassen of de profielfoto van u zelf of van uw kind. Zo houd u
zelf uw gegevens up to date.

FEESTDAGEN 2019
Op onderstaande nationale feestdagen is kindercentrum Camelot gesloten. Daarnaast kunt u in het
overzicht zien dat we dit jaar 1 sluitingsdag hebben. Dit is met de ouderraad besproken en akkoord
bevonden.
Dinsdag 1 januari
Maandag 22 april
Donderdag 30 mei
Maandag 10 juni
Woensdag 25 december
Donderdag 26 december
Vrijdag 27 december

Nieuwjaarsdag
2e Paasdag
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
1e Kerstdag
2e Kerstdag
GESLOTEN

OPENINGSTIJDEN
Kindercentrum Camelot is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.15-18.15u. Het eerste en laatste
kwartier van een dag wordt niet aan u door berekend.

KINDEROPVANGTOESLAG
Vergeet u niet om wijzigingen voor 2019 door te geven bij de belastingdienst. Ook kunt u op de site
van de belastingdienst een proefberekening maken om te zien wat voor u de netto kosten gaan
bedragen.

JAAROPGAVE 2018
In januari zullen wij de jaaropgaven over 2018 per mail naar u versturen. Deze jaaropgaaf heeft u
nodig voor de belastingaangifte dus bewaar deze goed in uw administratie.

BESTUUR, OUDERRAAD EN DE MEDEWERKSTERS VAN CAMELOT
WENSEN U HEERLIJKE FEESTDAGEN.
VEEL GEZELLIGHEID SAMEN MET GEZIN EN FAMILIE.
DANK U VOOR HET VERTROUWEN IN KINDERCENTRUM CAMELOT!
OP NAAR WEER EEN MOOI JAAR
MET NIEUWE UITDAGINGEN MAAR VOORAL MET VEEL GEZELLIGHEID

