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Prijsverhoging & Beleidsverandering 

Beste Ouders/ Verzorgers,  

Vanaf 1 januari 2021 zullen alle uurtarieven met €0,50 cent verhoogd worden.  

Daarnaast wordt er vanaf 1 januari 2021 het aantal opvanguren voor een 

hele dag verhoogd van 9 naar 11 uur.  

Halve dagen opvang wordt verhoogd van 5 naar 5,5 uur.  

De reden van deze stijging en beleidsverandering ligt ten gronde aan de wet 

IKK en het nieuwe cao-akkoord voor de medewerkers. De wet IKK is helaas 

duurder uitgevallen dan aanvankelijk berekend kon worden in 2019. De 

jaarberekening van 2019 kon helaas geen aansluiting vinden bij de 

daadwerkelijk noodzakelijke door te voeren kosten van de huidige 

wetregelgeving in 2020 gezien deze destijds (2019) nog onduidelijk was 

betreft de bijkomende kosten. Op basis van de toenmalige informatie, welke 

eind 2019 bekend was, is een lage verhoging van 1,2% op de uurprijs 

doorberekend naar de ouders wat in feite uitliep naar kosten van 5%.  

Bij het doorvoeren van een beleidsverandering als deze, waarbij een 

minimale afname van uren wijzigt, krijgt u ook een nieuw contract 

aangeboden. Uw huidig contract zal, indien een kortere afname dan 11 uur 

(voor een hele dag) of een kortere afname dan 5,5 uur (voor een halve dag), 

op verzoek van Kinderopvang De Basis op 1-1-2021 automatische ontbonden 

worden. Uiterlijk 15-12-2020 ontvangt u van ons een nieuw contract voor uw 

kind, welke in zal gaan op 1-1-2021. Heeft U al reeds een contract met 

afname van 11 uur voor een hele dag of 5,5 uur voor een halve dag, dan 

loopt uw contract ook na 1-1-2021 ongewijzigd door. 

Op deze manier kunnen we door de beleidsverandering, de huidige opvang 

van uw kind voortzetten. De informatie omtrent de uren die u dan af neemt 

zullen uitgebreid in het contract worden vermeld en deze dient u door te 

geven aan de belastingdienst toeslagen.  

Indien u akkoord gaat met een nieuw contract zal u gevraagd worden welke 

tijden op het nieuwe contract wenselijk zijn. U mag dit natuurlijk ook zelf 

doorgeven per mail.  

 

 



Wat u zult merken van de verhogingen in het geheel gezien, is als volgt: 

De minimale afname van 11 uur per dag wordt vergoed door de overheid. 

Het percentage dat u vergoed krijgt over de gehele rekening blijft 

onveranderd. Er wordt meer in rekening gebracht, maar er wordt in deze ook 

meer vergoed. Er wordt tevens een stijging van het uurtarief doorgevoerd 

van €0,50 cent. Vanaf Januari vergoed de overheid een minimale stijging van 

3,5 % wat uit zal komen op een maximale uurvergoeding van €8,46 per uur 

vanuit de overheid. Er wordt minimaal beschreven omdat deze nu 

voorgesteld is en niet naar beneden kan worden bijgesteld. De branchepartij 

probeert in overeenstemming met de overheid tot een stijging van 4,5 % van 

de kinderopvangtoeslag te komen, wat uiteraard bij een akkoord tot een 

hogere maximum te vergoede uurtarief van de overheid zal leiden. De 

stijging van 3,5 % betekend voor U als ouder een stijging van de eigen 

bijdrage van €0,24 cent per uur.  

Kinderopvang De Basis kon tot de goedkoopste van de regio zijn, echter 

zullen wij nu gelijk gaan staan/eenzelfde prijs hanteren als alle andere 

kinderdagverblijven in de regio. Kinderdagverblijven in de regio hanteren al 

jaren een minimale afname van 11 uur voor een dag opvang. Wij zijn nu 

genoodzaakt hierbij aan te sluiten. 

Uiteraard behouden wij onze ruime openingstijden, flexibiliteit en service als 

het gaat om ruilen van dagen zoals u van ons gewend bent.   

Op deze manier kunnen we de kwaliteit van opvang behouden en 

waarborgen. Door deze verhoging kunnen wij de leidsters conform CAO te 

goed blijven doen. Wij hopen in deze op uw begrip. Mocht u vragen hebben 

naar aanleiding van deze verandering? Dan kunt u uiteraard altijd even 

mailen naar info@kinderopvangdebasis.nl  Ik, Melanie van den Elzen, zal uw 

vragen dan zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.   

Uiteraard is de Oudercommissie in deze om advies en akkoord gevraagd. De 

oudercommissie heeft in deze een positief advies en akkoord afgegeven.  

       

Corona maatregelen 

Voor de kinderopvang zijn de nieuwe maatregelen ongewijzigd gebleven. 

Kinderen met een neusverkoudheid zijn welkom op de kinderopvang. 

Kinderen die koorts hebben (38 graden) moeten echter wel thuisblijven of 

worden opgehaald. Mocht u twijfelen of u uw kind thuis moet houden dan 

kunt u de beslisboom raadplegen, deze is toegevoegd als bijlage. Nogmaals 

willen wij u vragen buiten de groep in de hal op uw kind te wachten bij het 

halen/brengen.   
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Inzet medewerkers bij ziekte  

Medewerkers die verkouden zijn mogen echter niet komen werken tot er een 

negatieve uitslag van een corona test bekend is. Medewerkers in de 

kinderopvang hebben helaas geen voorrang gekregen op testen. Bij 

meerdere kinderdagverblijven zijn groepen gesloten en kinderen weer naar 

huis gestuurd i.v.m. een tekort aan medewerkers. Om sluiting van groepen te 

voorkomen is er in overleg met de Oudercommissie besloten Sem, die nu 

stageloopt bij ons, te laten helpen bij ziekte. Sem volgt bij ons een PW4 studie 

middels een BOL-leerweg. Incidenteel mag zij 100% worden ingezet om zieke 

medewerkers op te vangen of om te helpen bij vakanties van medewerkers. 

We hebben gekozen voor deze oplossing omdat Sem afgestudeerd is als 

pedagogische medewerkster en al een jaar stage bij ons gelopen heeft. Dat 

maakt dat Sem gekwalificeerd is en de kinderen goed kent. Sem is ook goed 

bekend met ons dagritme wat ook erg prettig is in deze. Daarnaast zullen 

Kristy en Melanie bij ziekte extra op de groepen werken. Zo hopen we de 

groepen ook tijdens verkoudheden van medewerkers niet te hoeven sluiten.  

 

GGD-inspectie  

Ook de GGD is op bezoek geweest voor inspectie in Augustus. Uit de controle 

van de GGD is ook dit jaar gebleken dat de pedagogische kwaliteit bij 

Kinderopvang De Basis gewaarborgd is. Wij vinden het als organisatie heel fijn 

om te lezen dat een externe organisatie als de GGD onze pedagogische 

kwaliteit herkent. Het is voor ouders prettig om door een onafhankelijk orgaan 

dit bevestigd te zien. Het is immers lastig voor ouders om zaken als emotionele 

veiligheid, respect voor autonomie, stellen van grenzen, meegeven van 

normen en waarden en “zeggen wat je doet, doen wat je zegt” in de praktijk 

waar te nemen. Als dit door de GGD getoetst wordt en vervolgens als goed 

gekwalificeerd wordt kan dit belangrijke punt voor ouders helder worden. Het 

rapport is uiteraard openbaar en in te lezen op onze website. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag van de leidster  

Ook dit jaar zijn alle leidsters enorm verwent door alle kinderen en ouders! Wij 

vonden het dan ook geweldig te zien dat er zoveel gehoor is gegeven aan 

deze dag. Met mooie tekeningen tot zelfs cadeautjes aan toe en lieve 

teksten mochten de leidsters genieten van deze speciale dag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve kinderen en ouders, 

Namens het gehele team willen wij u heel erg graag bedanken voor alle  

mooie gebaren! Jullie maakte onze dag van de leidster extra speciaal!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De oudercommissie stelt zich graag even voor.   

Hallo ouders/ verzorgers van 

kinderopvang De Basis,  

Wij zijn Karen, Esther, Desiree en 

Chantal. Wij vormen samen de 

oudercommissie. Karen is de moeder 

van Duuk en Dex; Esther van Eef en Cas; 

Desiree van Sophie en Chantal van 

Fender en Tieme.  

Wij zijn ervoor om de belangen van alle 

ouders te behartigen en Melanie te 

ondersteunen waar nodig. Om deze 

taken zo goed mogelijk uit te kunnen 

voeren hebben we ook jullie hulp nodig. 

Binnenkort ontvangen jullie van ons een 

korte online enquête, we willen jullie vragen om hiervoor tijd vrij te maken. 

Met de uitkomst kunnen wij wellicht verbeterpunten doorvoeren.  

Wij zijn bereikbaar via Ockinderopvangdebasis@gmail.com en je mag ons 

natuurlijk ook altijd persoonlijk benaderen. Wil je ook lid worden? Graag dat 

lijkt ons gezellig! We vergaderen ongeveer 4 keer per jaar. Stuur een mail naar 

bovenstaand emailadres en we nemen contact met je op.  

 

Halloween 

Ook dit jaar slaan we Halloween natuurlijk niet over! Om ten tijde van Corona 

toch gezellig met alle kinderen te kunnen feesten vieren wij dit gewoon een 

week lang! In de bijlage vind u meer informatie over de Halloween viering.  
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Elf on the Shelf 

Ook dit jaar zal onze elf Tommy weer een hoop grappige streken uithalen! 

Kent u hem nog? Elf Tommy is een kerst elf die drie weken voor kerst naar de 

kinderopvang komt. S `nachts komt hij tot leven en haalt hij de grappigste 

streken uit! (Amerikaans gebruik)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaasviering 

In de bijlage vindt u tevens de i.v.m. Corona aangepaste sinterklaasviering.  

De Sinterklaasviering zal niet meer op de traditionele manier worden 

voortgezet. In deze zijn we nog op zoek naar een passende oplossing.  

 

Kerst  

Op 23 en 24 december houden we met de kinderen een kerstlunch.   

 

Sluitingsdagen en tijden 

Op 24 december sluiten wij om 17:00 uur.  

25 & 26 december zijn wij gesloten i.v.m. kerst. 

1 januari 2021 zijn wij gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag.   

Het gehele team van Kinderopvang De Basis wenst u graag hele fijne 

feestdagen toe!  



 


