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AGENDA VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE 
KINDEROPVANG
De SVB (Sociale Verzekeringsbank) heeft de nabetaling 
vergoeding eigen bijdrage kinderopvang uitgekeerd aan de 
ouders die in 2020 en/of 2021 hiervoor in aanmerking 
kwamen door de sluiting van de kinderopvang tijdens de 
coronacrisis. De belastingdienst heeft de vergoeding 
opnieuw berekend en dit betekent voor sommigen dat ze 
recht hebben op een hogere vergoeding. Deze vergoeding is 
als het goed is deze week gestort. Mocht je het geld niet 
hebben ontvangen, dan betekent dit dat je er geen recht op 
had. 

De vergoeding die je hebt gekregen komt doordat er een of 
meer van de volgende gegevens is veranderd:
- aantal kinderen met opvang
- overstap van gastouderopvang naar buitenschoolse 
opvang (BSO)
- recht op kinderopvangtoeslag
- toetsingsinkomen
- aantal uren dat je kind opvang had 

30 JULI T/M 12 AUGUSTUS
VAKANTIE DINEKE 

 
 

29 AUGUSTUS T/M 9 SEPT
VAKANTIE LUMANDA

 
 
 
 

 



Neem een kijkje op ons Instagram-account! 
Hier plaatsen wij wekelijkse educatieve en 
informatieve berichten die gericht zijn op 
onze gastouders. 

VOLG ONS OP 
INSTAGRAM!

VAKANTIEPERIODE 
DINEKE EN LUMANDA 
Tijdens de zomervakantie genieten wij allebei van 
twee weken vakantie. 

Dineke: 30 juli t/m 12 augustus
Lumanda: 29 augustus t/m 9 september 

Heb je de uren van juli op tijd binnen? Verstuur 
deze dan naar Dineke voordat zij op vakantie 
gaat. De uren kunnen dan nog op tijd worden 
verwerkt. Zijn er vragen of opmerkingen? Stel 
deze dan van tevoren of neem contact op met de 
collega die niet op vakantie is. 

MELDCODE 
KINDERMISHANDELING EN 
HUISELIJK GEWELD
We willen maandelijks een stukje uit de meldcode 
gaan belichten om de kennis bij onze gastouders 
op peil te houden. 

Deze keer lichten we nogmaals het stappenplan 
toe je die moet doorlopen wanneer je een 
vermoeden van kindermishandeling of huiselijk 
geweld hebt. 

VOOR DE 
VAKANTIEGANGERS: FIJNE 
VAKANTIE! Stap 1: Breng de signalen in kaart 

Stap 2: Overleg met een collega en 
raadpleeg Veilig Thuis en de 
aandachtsfunctionaris 

Stap 3: Praat met de ouders of verzorgers

Stap 4: Weeg het geweld

Stap 5: Beslis: Zelf hulp bieden of melden 
(aandachtsfunctionaris doet de melding)


