
Het Peuterspeelzaalwerk 
van Kids Society Erica 
in Nuenen

Een goede start van de ontwikkeling van uw kind!



Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor het 
peuterspeelzaalwerk?

Wij, Kids Society Erica, bieden binnen Nuenen op 
verschillende locaties peuterspeelzaalwerk aan. Het 
peuterspeelzaalwerk biedt voorschoolse educatie (VE). 
Tegenwoordig wordt er in de media steeds vaker over de 
voorschool gesproken als er VE peuterspeelzaalwerk 
wordt bedoeld.

Het peuterspeelzaalwerk programma bedraagt tenminste 
twee ochtenden van 4 uur per week tijdens schoolweken. 
Tijdens schoolvakanties is het peuterspeelzaalwerk 
 gesloten. Kinderen die op verwijzing van het consul
tatiebureau deelnemen aan het peuterspeelzaalwerk 
ontvangen vier ochtenden van vier uur per schoolweek 
peuterspeelzaalwerk.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor het 
peuterspeelzaalwerk 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 peuterspeel
zaalwerk in de week. Samen met het consultatiebureau 
vult u dan een aanmeldingsformulier in. 

Dit formulier, de indicatie, stuurt het consultatiebureau 
vervolgens naar ons. Na ontvangst van het formulier 
zullen wij contact met u opnemen over de start of 
uitbreiding van het peuterspeelzaalwerk voor uw kind.

De kinderspeelzalen Nuenen verzorgen het peuterspeelzaalwerk voor 
Kids Society Erica. Het peuterspeelzaalwerk is er voor peuters in Nuenen 
die (nog) geen gebruik maken van het kinderdagverblijf. Kinderen spelen 
hier samen en leren daarvan. Een speciaal voorschools peuteraanbod 
helpt uw kind zich verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van 
taal, rekenen, bewegen en  omgaan met andere kinderen. Zo maakt uw 
kind straks een goede start op de basisschool.

U kunt uw kind aanmelden door online in te schrijven  
op de website van Kids Society Erica.  
Ga naar: https://www.kidssociety.nl/inschrijven



Voor wie is er peuterspeelzaalwerk?

Het peuterspeelzaalwerk is er voor peuters van 2 jaar  
en 6 maanden tot 4 jaar. Het peuterspeelzaalwerk  
zorgt ervoor dat uw kind een goede start heeft op de 
basisschool. Er is een goede samenwerking tussen  
het peuterspeelzaalwerk van Kids Society Erica en de 
basisschool. Het spreekt voor zich dat een doorstroom 
van het peuterspeelzaalwerk naar onze buitenschoolse 
opvang ook tot de mogelijkheden behoort als uw kind  
4 jaar geworden is.

Hoe lang kan mijn kind naar het 
 peuterspeelzaalwerk?

In Nuenen kunnen alle peuters van 2 jaar en 6 maanden 
tot 4 jaar naar het peuterspeelzaalwerk. Zij gaan minimaal 
acht uur in een schoolweek naar het peuterspeelzaalwerk. 

Kinderen die de Nederlandse taal (nog) niet goed genoeg 
kennen, kunnen acht uur extra naar het peuterwerk. 
Deze kinderen krijgen via het consultatiebureau een 
aanmelding/verwijzing zolang dat nodig is voor hun 
taalontwikkeling. Dit heet een ‘VEindicatie’. In totaal gaan 
zij na aanmelding door het consultatiebureau zestien uur 
in de week naar het peuterspeelzaalwerk. Deze uren zijn 
verdeeld over vier ochtenden per schoolweek op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Het peuterspeelzaalwerk is niet zonder verplichtingen. 
Het is belangrijk dat uw kind altijd komt. Dit is nodig voor 
de goede (taal)ontwikkeling van uw kind zodat het straks 
een goede start maakt op de basisschool.



Rekenvoorbeeld*
• Is uw totale inkomen minder dan € 25.000,00 per jaar? 

Dan betaalt u zelf ongeveer € 10,00 per maand voor  
8 uur peuterspeelzaalwerk 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 peuterspeelzaalwerk 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. Met de informatie van u, zoals uw inkomens
gegevens kunnen wij precies berekenen wat u moet betalen. 
De inkomenstoets van de (beide) ouder(s) wordt gebaseerd 
op de inkomensverklaring die de belastingdienst aan de 
ouder(s) afgeeft.

Elk jaar berekenen wij de kosten voor 

ouders in het  komende jaar. De kosten 

voor u hangen voortaan af van uw 

persoonlijke situatie.

Wat kost het 
 peuterspeelzaalwerk?

Mijn Situatie Ik /wij werken Ik /wij werken Ik/ wij hebben  
geen recht op  
kinderopvangtoeslag

Ik/ wij hebben  
geen recht op  
kinderopvangtoeslag

Mijn kind heeft  
geen VE indicatie

Mijn kind heeft  
wel een VE indicatie

Mijn kind heeft  
geen VE indicatie

Mijn kind heeft  
wel een VE indicatie

Kosten U betaalt voor 8 uur 
peuterspeelzaalwerk.

U betaalt voor de  
eerste 8 uur 
 Peuterspeelzaalwerk.

U betaalt een 
ouder bijdrage  
voor 8 uur
peuterspeelzaalwerk. 

U betaalt een  ouder bijdrage 
voor de eerste 8 uur 
peuterspeelzaalwerk. 

U heeft recht op een 
kinderopvangtoeslag van de 
belastingdienst. Die toeslag 
hangt af van uw inkomen.

U heeft recht op een 
kinderopvangtoeslag van de 
belastingdienst. Die toeslag 
hangt af van uw inkomen.

De bijdrage hangt af  
van uw inkomen.

De bijdrage hangt af  
van uw inkomen.

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

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

Aantal uren  
VE peuter-
speelzaalwerk

8 uur per schoolweek. 16 uur per schoolweek. 8 uur per schoolweek. 16 uur per schoolweek.

Meer informatie of vragen?

U kunt voor meer informatie of bij vragen 
contact opnemen met het Servicebureau  
van Kids Society Erica.

We zijn te bereiken op werkdagen tussen  
9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040-2635155. 
Mailen kan ook: SB@kidssociety.nl


