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Tarieven
De genoemde SKK-uurtarieven in dit overzicht zijn bruto tarieven. Als u recht heeft op
Kinderopvangtoeslag betaalt u per saldo alleen de eigen bijdrage. De hoogte van deze
Kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. De Kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij
de Belastingdienst via www.mijntoeslagen.nl.
Wat wordt uw eigen bijdrage?
Deze kunt u berekenen via de rekentool op onze website en houd hierbij uw (gezins)jaarinkomen
bij de hand: www.stichtingkinderopvangkralingen.nl/bereken-toeslag
In dit overzicht kunt u in één oogopslag de netto kosten van één dag hele dagopvang, één dag
naschoolse opvang en 3 ochtenden peuteropvang voor uw inkomenscategorie terugvinden.
Natuurlijk kunnen wij ook een berekening op maat voor u maken. Bel hier voor met de medewerkers van ons Centraal Bureau.

Tegemoetkoming van de overheid
Het maximum uurtarief is het bedrag waarover u een tegemoetkoming kunt
krijgen van de overheid voor de kosten van kinderopvang.

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag! Van maandag tot en met donderdag zijn wij bereikbaar
van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 010 2400092. Of e-mail uw vraag
naar vragen@stkk.nl.

HELE DAG OPVANG
bij Kinderdagverblijf Marijke en
Kinderdagverblijf Skippy
Het SKK uurtarief voor hele
dagopvang is in 2019 € 8,15.
Dit bedrag is inclusief luiers,
broodmaaltijden, tussendoortjes en
reguliere flesvoeding. Als uw kind 1
jaar oud wordt, dan kunt u ook een
warme maaltijd bestellen. Het uurtarief
van dit pakket is € 8,35.
De reguliere openingstijd is van
8:00 - 18:00 uur op Marijke en van
07:45 – 17:45 uur op Skippy,
verlengde opvang is mogelijk, dan
wordt de eigen bijdrage per maand
natuurlijk wel hoger.
Hiernaast ziet u het overzicht van de
netto eigenbijdrage van één dag
opvang per week van 10 uur voor 1e
en meer kinderen voor uw
inkomenscategorie.
Verdient u bijvoorbeeld €61000 per
jaar, dan is de eigen bijdrage voor één
dag opvang per week voor het 1e kind
€ 86,60 en voor het 2e kind € 29,38.
Komt uw kind 3 dagen, dan wordt de
eigen bijdrage € 259,80 c.q. € 88,14.

NASCHOOLSE OPVANG DE
SPEELTUIN
Het SKK uurtarief voor naschoolse
opvang inclusief alle schoolvakanties
is € 7,31. Studiedagen zijn niet
opgenomen in ons pakket, deze
worden achteraf in rekening gebracht
als uw kind die dag is geweest.
SKK haalt op bij de volgende scholen:
• BAVO Kring
• Kralingsche School
• Montessori School Kralingen
• Nieuwe Park Rozenburgschool
Dit overzicht betreft de eigen bijdrage per
maand bij één dag naschoolse opvang
per week inclusief de schoolvakanties.
Voorbeeld: jaarinkomen € 85000
Maandelijkse eigen bijdrage
1e kind € 79,66
2e kind € 29,63

Het SKK uurtarief voor naschoolse
opvang in alleen de schoolweken is
€ 9,17.
Als u geen vakantie-opvang nodig heeft,
dan is dit pakket voordeliger voor
jaarinkomens hoger dan € 62000 dan het
pakket inclusief schoolvakanties.
Als voorbeeld weer hetzelfde
gezinsinkomen van €85000 per jaar.
De gemiddelde eigen bijdrage per maand
voor één dag naschoolse opvang per
week zonder opvang in de vakanties
1e kind € 72,17
2e kind € 38,17

PEUTEROPVANG bij onze
MONTESSORI
PEUTERGROEP
KRALINGEN
Het SKK uurtarief voor
peuteropvang is in 2019
€ 7,35. Dit bedrag is inclusief
luiers en tussendoortjes.
Peuteropvang is altijd voor 3
vaste ochtenden per week.
Wij hebben 2 vaste groepen: de
maandag/ dinsdag/ donderdag
groep en de maandag/
woensdag/vrijdag groep.
In de schoolvakanties zijn onze
peutergroepen gesloten. Deze
weken worden niet in rekening
gebracht waardoor de
maandelijkse factuurbedragen
wisselend zijn.
Voorbeeld
Jaarinkomen €40000
Gemiddeld eigenbijdrage per
maand voor 3 ochtenden
peuteropvang per week
1e kind € 46,85
2e kind € 19,17

