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Geachte heer, mevrouw,

Wat fijn dat u een inschrijfformulier voor uw peuter heeft aangevraagd. Wij hopen dat deze kennismaking met de
SPA zal leiden tot aanmelding, zodat uw peuter in de toekomst samen met leeftijdsgenootjes een fijne tijd bij ons
gaat hebben.
Ons motto voor peuters is samen spelen, samen leren voorafgaand aan de basisschool!
Bijgevoegd ontvangt u het inschrijfformulier, een adressenlijst van onze peutercentra en een tarievenoverzicht. Wij
werken graag transparant en hebben daarom aanvullende algemene voorwaarden opgesteld. Wij adviseren u
hiervan kennis te nemen. U kunt deze voorwaarden vinden op onze website
www.spa-arnhem.nl.
De procedure van inschrijving tot plaatsing gaat als volgt
U mag uw peuter op ieder moment inschrijven. Wij adviseren dit echter rond de leeftijd van 1 jaar te doen. Wij
plaatsen uw peuter op de wachtlijst zodra wij een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier hebben
ontvangen. Hierna sturen wij u een bevestiging van inschrijving per e-mail.
Voorwaarde om voor plaatsing op het peutercentrum in aanmerking te mogen komen is dat een peuter tenminste
2 jaar oud is en in ieder geval 2 maanden op de wachtlijst staat ingeschreven. Vervolgens worden peuters op
leeftijd voor plaatsing benaderd. Bij peutercentra waar geen of een beperkte wachtlijst is kan uw peuter meestal op
korte termijn worden geplaatst. Op een aantal locaties kunt u gebruik maken van verlengde openstelling en op
sommige locaties kan u uw peuter zelfs een hele dag komen. Op pagina 6 vindt u de locaties. Hierin staan ook de
kosten vermeld.
U ontvangt schriftelijk een plaatsingsvoorstel. Als u akkoord gaat met dit voorstel dan is de plaatsing definitief en
gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Na uw akkoord zenden wij u het plaatsingscontract in tweevoud,
met een antwoordenvelop.
Tijdens het intakegesprek licht de leidster de gang van zake op het peutercentrum toe. Wilt u graag kennismaken
op een van onze peutercentra, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de leidsters op het peutercentrum
van uw keuze. Heeft u vragen dan kunt u terecht bij de leidsters, bij de medewerkers van het centrale bureau en op
onze website www.spa-arnhem.nl. De administratie van de SPA is per e-mail te bereiken via info@spa-arnhem.nl
en telefonisch op het telefoonnummer 026-352 33 50 op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Stichting Peutercentra Arnhem
Mario Lamers
Directeur bestuurder
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Informatie peutercentra “De Karbonkel” en “De Karbonkel Noord” (met verlengde openstelling)
“De Karbonkel” en “De Karbonkel Noord” met een antroposofische visie. De antroposofische visie vormt de basis voor
de werkwijze van dit peutercentrum.
Wat houdt deze visie onder andere in?
De overgang naar het peutercentrum zou voor een kind zo soepel mogelijk moeten kunnen verlopen. Vandaar dat
zowel alle drie de locaties eigenlijk een verlengstuk zijn van thuis. Er heerst een gezellige, warme en liefdevolle sfeer
waarin de kinderen (én ouders) zich meteen thuis voelen.
Op een veelzijdige wijze willen de leidsters mogelijkheden scheppen die het zich ontwikkelende kind kan benutten.
Vooral de mogelijkheden van het kind zelf worden benut. Binnen de noodzakelijke grenzen moet een kind zich vrij
kunnen ontplooien, trouw aan de individuele kern die het in zich draagt. De kernvraag in deze werkwijze is
voornamelijk: “Wat vraagt het kind van ons?” en niet omgekeerd: “Wat vragen of eisen wij van het kind?”
Ritme en jaarfeesten
Ritme is zeer belangrijk op De Karbonkel en De Karbonkel Noord, zowel het jaarritme als het dagritme. Een kind is van
zichzelf verbonden met de ritmische processen. Het jaarritme beleven de kinderen door het vieren van de Jaarfeesten
die geheel op eigen wijze, maar wel sober, gevierd worden en waar de kinderen veel plezier aan beleven.
Het dagritme is een afwisseling van in- en uitademen; van in- en ontspannen. Dat wil zeggen dat het kind de tijd krijgt
om de opgedane ervaringen te verwerken. De dagindeling verloopt dan ook steeds hetzelfde: na het brengen en
uitzwaaien beginnen we in de kring met “het vuurmannetje” die het kaarsje aan komt maken. Kabouter Langbaard
komt een kusje brengen en horen of er nog nieuws is. Dan volgen er liedjes, vingerversjes of spelletjes. Na de kring
mogen de kinderen vrij spelen. Dit vrije spel is zéér belangrijk op de Karbonkel. Door te spelen leert een kind zichzelf en
de wereld om hem/haar heen ontdekken. Na het spelen wordt er brood gegeten en lekker buiten gespeeld. De dag
wordt weer afgesloten in de kring met een verhaaltje of tafelspel. Al deze activiteiten vloeien door middel van liedjes
en spelletjes in elkaar over.
Ritme biedt het kind houvast en geeft zekerheid en vertrouwen.
Materialen
Op de locaties zijn veel natuurlijke materialen, die de fantasie prikkelen, opbouwend werken en waarmee de kinderen
vrij kunnen spelen.
Voeding
De voedingsmiddelen die de kinderen krijgen zijn van biologische kwaliteit. De kinderen krijgen tijdens het eten
biologische appel diksap. Brood mogen de kinderen zelf meenemen. Uiteraard houden we rekening met de wensen
van de ouders.
Oudercontacten
De leidsters komen tegemoet aan de wensen van de ouders m.b.t. gesprekken, ouder- en thema avonden, eventueel
huisbezoeken. Het is altijd mogelijk om een kijkje te komen nemen op De Karbonkel en De Karbonkel Noord om zo de
sfeer te proeven.
Voor meer informatie kunt U terecht bij www.dekarbonkel.nl en www.spa-arnhem.nl.
De Karbonkel
Zwanebloemlaan 4
6832 HG Arnhem
Telefoon 06-13 09 66 76

De Karbonkel Noord
Gentiaanstraat 25
6813 ES Arnhem
Telefoon 06-13 12 35 63
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Namen en adressen peutercentra
Wijk

Naam locatie

Adres

Arnhem Noord
Presikhaaf:
De Geitenkamp:
De Paasberg:
Cranevelt:
De Hoogkamp:
Vogelwijk:
Spijkerkwartier:
Plattenburg:
Heyenoord/Lombok:
Heyenoord/Lombok

Pinokkio
De Blokkendoos
’t Paasheuveltje
De Springplank
De Hobbel
Jacobijntje
De Lapjeskat
Zandkasteel
De Calluna
De Karbonkel Noord

Kinderkamp 11
Sperwerstraat 97
(obs de Boomhut), Bernhardlaan 10
(SBO de Klaproos) Kluizeweg 189
Gerard Douweg 4
Onder de Linden 6
(De Lommerd), Spijkerstraat 185a
(J.Sartoschool), Beeldhouwerstraat 29
Callunastraat 54
Gentiaanstraat 25

De Kleine Boemerang
De Karbonkel
Het Toverbos
Het Speelrijk 1, 2, 3
De Vrolijke Ark
Dikkertje Dap
Jip en Janneke
Pompeltje
Bambi
De Wildebras
De Rakkertjes
De Trommelaar
Moriaantje
De Schatkist
De Stampertjes

(Wijkcentrum), Zwanebloemlaan 2A
(Parcivalschool), Zwanebloemlaan 4
(De Kleine Johannes), Eimerssingel 260
(De Kleine Johannes), Eimerssingel 260
(Brede school) Lupinestraat 12
Pythagorasstraat 9
Mr. M.H. Kempenaersingel 2A
Slochterenweg 27
(Dorpshuis), Rijksweg West 50
(Wijkcentrum Elderveld), Breezandpad 15
(Kind centrum Kringloop), Breezandpad 7
(Sporthal de Laar), Brabantweg 115
(Boerderij de Kroon), Randweg 2
(Brede school), Meikers 3
Pallas Atheneplein 2

Arnhem Zuid
Malburgen Oost:
Malburgen Oost:
Malburgen Oost:
Malburgen Oost:
Malburgen West:
Rijkerswoerd:
Rijkerswoerd:
Vredenburg:
Elden:
Elderveld:
Elderveld:
De Laar West:
De Laar Oost:
Schuytgraaf:
Schuytgraaf:
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Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2019
U betaalt gedurende 12 perioden per jaar ouderbijdrage. De tussenliggende vakanties zijn verrekend.
Dit betekent dat u jaarlijks 40 weken betaalt, verdeeld over 12 facturen. In de maand waarin uw peuter
begint en eindigt, wordt de ouderbijdrage naar rato berekend. U kunt meer dan 2 dagdelen afnemen.
Reguliere plaats
Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag komt u in aanmerking voor een reguliere plaats. U betaalt het
bruto uurtarief van € 8,66 en u kunt bij de belastingdienst uw kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u wilt
weten hoeveel u netto per uur gaat betalen, verwijzen wij u naar onze website en/of u kunt een
proefberekening maken op www.toeslagen.nl. U kunt uw toeslag pas aanvragen op het moment dat u
een plaats geaccepteerd heeft.
Subsidieplaats
Als u kunt aantonen dat u geen gebruik kunt maken van kinderopvangtoeslag én uw peuter woont in de
gemeente Arnhem dan komt u in aanmerking voor een subsidieplaats. Bij een subsidieplaats is het niet
mogelijk om slechts 1 dagdeel af te nemen. U betaalt een netto inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
De hoogte van deze ouderbijdrage wordt bepaald aan de hand van het meest recente verzamelinkomen
van u en uw mogelijke partner. Dit gebeurt via (een) inkomensverklaring(en.
Kosten verlengde openstelling.
De kosten voor verlengde openstelling bedragen € 8,66 per uur ongeacht of u gebruik kunt maken van
kinderopvangtoeslag of niet.
Indien u woonachtig bent buiten de gemeente Arnhem dan kunt u alleen gebruik maken van een
reguliere plaats.

Tarief 2019 per maand voor toeslagouders
Opvang uren
1 dagdeel van 3,5 uur per week
2 dagdelen van 3,5 uur per week
3 dagdelen van 3,5 uur per week
4 dagdelen van 3,5 uur per week

Gezamenlijk toetsingsinkomen
gezin per jaar
lager dan*
€ 19.434
€ 29.880
€ 41.117
€ 55.925
€ 80.388
€ 111.394

€ 19.433
€ 29.879
€ 41.116
€ 55.924
€ 80.387
€ 111.393
hoger

Tarief per maand

11,67
23,33
35,00
46,67

€ 101,04
€ 202,08
€ 303,12
€ 404,16

Subsidietabel 2019
tarief 2019
tarief 2019
tarief 2019
2 dagdelen per week
3 dagdelen per week 4 dagdelen per week
€ 17,97
€ 24,27
€ 35,00
€ 46,20
€ 69,07
€ 106,87
€ 138,83

€ 17,97
€ 36,41
€ 52,50
€ 69,30
€ 103,61
€ 160,31
€ 208,25

€ 17,97
€ 48,54
€ 70,00
€ 92,40
€ 138,14
€ 213,74
€ 277,66

*Houders van een geldige Gelrepas betalen het laagste tarief en ontvangen per mei 2019 € 7,00 per maand korting op dit tarief en
krijgen het 3e en 4e dagdeel gratis. Voor een subsidieplaats moet uw peuter in Arnhem wonen.
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Ouderbijdrage 2e kind
Als u meerdere kinderen heeft die tegelijkertijd gebruik maken van onze diensten dan heeft u recht op korting
voor het tweede kind als u gebruik maakt van een gesubsidieerde plaats. Voor deze tarieven verwijzen wij u naar
onze site. Als u gebruik maakt van kinderopvangtoeslag ontvangt u voor het 2e kind meer toeslag.
Ouderbijdrage “Karbonkel Noord”
Deze locatie kent verruimde openingstijden en is in de ochtend vier uur en in de middag 3 uur geopend.

Tabel voor een reguliere plaats
“Karbonkel Noord”

Bruto
Ouderbijdrage
per maand
1 x ochtend (8-12 uur)

Bruto
Ouderbijdrage
per maand
1 dagdeel van (8-15 uur)

€ 115,47

€ 202,08

Als u gebruik maakt van een subsidieplaats kunt u op de “karbonkel Noord” kiezen voor:
Arrangement 1: 2 ochtenden van 8.00 uur tot 12.00 uur
Arrangement 2: 3 ochtenden van 8.00 uur tot 12.00 uur
Arrangement 3: 4 ochtenden van 8.00 uur tot 12.00 uur
Arrangement 4: 1 dagdeel van 8.00 uur tot 15.00 én 2 ochtenden van 8.00 tot 12.00 uur
Tabel 2019 voor een subsidieplaats “karbonkel noord”

Netto
ouderbijdrage
Arrangement 1
lager dan*
€ 19.434
€ 29.880
€ 41.117
€ 55.925
€ 80.388
€ 111.394

€ 19.433*
€ 29.879
€ 41.116
€ 55.924
€ 80.387
€ 111.393
hoger

€ 20,53
€ 27,73
€ 40,00
€ 52,80
€ 78,93
€ 122,13
€ 158,67

Netto
ouderbijdrage
Arrangement 2
€ 20,53
€ 41,60
€ 60,00
€ 79,20
€ 118,40
€ 183,20
€ 238,00

Netto
ouderbijdrage
Arrangement 3
€ 20,53
€ 55,47
€ 80,00
€ 105,60
€ 157,87
€ 244,27
€ 317,33

Netto
ouderbijdrage
Arrangement 4
€ 20,53
€ 52,00
€ 75,00
€ 99,00
€ 148,00
€ 229,00
€ 297,50

Houders van een geldige Gelrepas betalen het laagste tarief en ontvangen vanaf mei 2019 € 7,00 per maand korting op dit tarief.
Voor een subsidieplaats moet uw peuter in Arnhem wonen.
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Verlengde openstelling is mogelijk op:
Maandag
De Lapjeskat
De Calluna
De Karbonkel
De Schatkist
De Stampertjes
Jacobijntje
De Trommelaar

12.00-13.00

11.45-12:45

Dinsdag
12.00-13.00

Woensdag
12.00-13.00
12.00-12.45
12.00-13.00

11.45-12:45
12.00-13.00

Donderdag
12.00-13.00
12.00-12.45

Vrijdag
12.00-12.45
12.00-13.00

11.45-12:45
12.00-12.45
12.00-13.00
11.45-12.30

12.00-13.00

12.00-12.45
12.00-13.00
11.45-12.30

De Calluna en de Stampertjes
Op de woensdag en de vrijdag wordt beweegkriebels tussen de middag aangeboden.

Het uurtarief voor het gebruik van verlengde openstelling bedraagt € 8,66
U kunt, als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, over de verlengde opvanguren ook kinderopvangtoeslag
aanvragen. De netto tarieven per uur vindt u op onze site onder “tarieven”. U geeft uw peuter een verantwoorde
lunch mee voor de verlengde openstelling. Voor leuke tips verwijzen wij u naar de volgende website:
www.etenmetplezier.nl.
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Inschrijfformulier
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BANK
IBAN
BIC
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ABN-AMRO
NL 09 ABNA 0521 5486 40
ABNANL2A

.

Dit blok wordt door administratie ingevuld:

debiteurennummer:
datum ontvangst aanmelding:
buurtnr:
wijknr:

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In onze Privacy Policy staat hoe wij dat doen. Deze vindt u op onze
website. U verklaart met het ondertekenen kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden die u kunt vinden op onze website en geeft
toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

S.v.p. onderstaande gegevens zo volledig mogelijk invullen.
GEGEVENS LOCATIE EN GEWENSTE DAGDELEN
peutercentrum van uw keuze
eventueel 2e keuze van het peutercentrum
Vul uw voorkeur voor dagdelen
hier in. Voor actuele dagdelen
en openingsuren bezoek
onze website.

ochtend
middag
verlengde dagdelen*

ma
ma
ma

di
di
di

GEGEVENS KIND
achternaam kind
roepnaam kind
geboortedatum
geslacht
adres
postcode
woonplaats
BSN peuter
GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS
relatie met kind
relatie met kind
achternaam
achternaam
voorletters
voorletters
adres
adres
postcode
postcode
woonplaats
woonplaats
geboortedatum
geboortedatum
BSN
BSN
06-nummer
06-nummer
huistelefoonnummer
nood telefoonnr.
Gelre Pas nummer
naam huisarts
Telefoonnr. huisarts
kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen omdat u werkt?
E-mailadres
handtekening:

wo
wo
wo

do
do
do

vr
vr
vr

ja/nee

handtekening:
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doorlopende machtiging SEPA incassant-ID
NL94ZZZ410468610000
kenmerk machtiging : ouderbijdrage
voorletter(s) en naam
adres
postcode/woonplaats
land
IBAN
plaats en datum

NL

handtekening
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Peutercentra Arnhem om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Stichting Peutercentra Arnhem. Bij tussentijdse opzegging en bij het bereiken van de vierde verjaardag eindigt de machtiging
automatisch, mits er geen vorderingen open staan. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het inschrijfformulier. Binnen 4 weken kunt u een bevestiging
van inschrijving per e-mail verwachten.

U kunt het volledig ingevuld en ondertekend mailen naar info@spa-arnhem.nl of opsturen naar:
SPA
Mr B.M. Teldersstraat 13
6842 CT Arnhem
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