NIEUWSBRIEF

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij mailen wij u onze winter-nieuwsbrief 2018
met informatie over onze dienstverlening. Hier kunt
u lezen over de veranderingen die per 01-01-2019
worden doorgevoerd, zoals de nieuwe verdeling
van aansturing van de vestigingen, voorstellen van
de nieuwe directeur kinderopvang en ook willen we
u attenderen op een aantal praktische zaken.
Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief nog
vragen hebben, dan kunt u uw vraag mailen naar
kinderopvang@lpsnet.nl
of bellen tijdens
kantooruren: 0164-256331 (in de kerstvakantie is
onze administratie alleen via de mail bereikbaar).
Uiteraard kunt u ook uw vraag stellen aan uw
vestigingsmanager. Hij of zij helpt u graag.
Wij wensen u allen fijne feestdagen!
Team LPS-KOM
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fundament waarop ik vanuit de positie van
directeur en in samenwerking met
belanghebbenden, de kinderopvangorganisatie
verder kan vormgeven en uitbouwen. Ik ben
dan ook enthousiast en trots om met die
uitdaging aan de slag te kunnen gaan. Tijdens
mijn recente bezoeken aan de opvanglocaties
in de regio heb ik kennis gemaakt met de voor
mij nog ‘wondere wereld’ van de kinderopvang.
Wat mij opvalt naast (lokale) verschillen in
samenwerkings- en huisvestingsmogelijkheden,
is de kennis, de betrokkenheid en de hoge inzet
van het personeel dat erop gericht is om de
kwaliteit van de dienstverlening op peil te
houden en waar mogelijk uit te breiden. Mooi
werk met een zeer grote verantwoordelijkheid
en van groot maatschappelijk belang.
Vanuit mijn positie zal ik me waar mogelijk
inzetten om de medewerkers te ondersteunen
en te faciliteren bij het goede werk dat ze doen.
Ik hecht grote waarde aan inspraak en
participatie van ouders in de overtuiging dat
ouderbetrokkenheid geen doel op zich is, maar
een middel wat gericht is op een optimale
ontwikkeling van kinderen. Mogelijk tref ik u als
ouder eens bij gelegenheid als deelnemer in
een van de lokale oudercommissies of de
centrale oudercommissie, ik kijk er naar uit!
Met vriendelijke groet,
Rinus Davidse

Voorstellen nieuwe directeur kinderopvang
Beste ouders/ verzorgers,
Graag stel ik mij aan u voor als nieuwe directeur
van de kinderopvang (LPS-KOM). Ik ben als
directeur van brede school Lodijke in Bergen op
Zoom en voormalig directeur van basisschool Ste
Marie in Huijbergen ruim acht jaar werkzaam
binnen de onderwijstak van Lowys Porquin. En nu,
per 1 januari aanstaande, ben ik benoemd als
directeur van de kinderopvangorganisatie. Ik
geloof in Lowys Porquin als organisatie, als

Marslaan 1 4624 CT BERGEN OP ZOOM -  (0164) 25 63 31 -  kinderopvang@lpsnet.nl

www.lpskom.nl

NIEUWSBRIEF

December 2018

Voorstellen pedagogische coaches
Om de kwaliteit in de kinderopvang te vergroten
heeft de overheid een aantal maatregelen
ingevoerd (IKK). Een van deze maatregelen is dat
elke
kinderopvangorganisatie
vanaf
2019
pedagogische coaches moet aanstellen. Deze
coaches gaan de individuele pedagogisch
medewerkers en de teams coachen op het gebied
van pedagogisch handelen.
Wij hebben vier coaches aangesteld met elk hun
eigen deskundigheid zodat ze elkaar kunnen
aanvullen. De coaches zijn:
- Judith Heije
- Leny de Zwart
- Renate van Loon
- Sabine Notenboom
Gedurende de training worden de pedagogische
medewerkers tijdens hun samenspel met de
kinderen gefilmd en deze opname wordt
vervolgens beoordeeld door de pedagogische
coach. U hoeft voor het filmen geen toestemming
te geven, want het beeldmateriaal wordt intern
gebruikt en direct na het bespreken van het
coachmoment vernietigd en niet gebruikt voor
andere doeleinden.

Wijzigingen in aansturing van de vestigingen
Doordat 2 vestigingsmanagers aangesteld zijn als
pedagogische coach, is er ook een wijziging
ingevoerd in de aansturing van de vestigingen.
Hieronder vermelden we wie de verantwoordelijke
is van zijn of haar vestiging:
- Marloes Cats, vestigingsmanager van KDV,
Peuteropvang en BSO Lodijke
- Susanne Kok, vestigingsmanager van locaties
Het Kompas, Anton van Duinkerken,
De Borghoek en Noordgeest
- Defrie Tempelaars, vestigingsmanager van
locatie Kids & Co, Oud-Vossemeer
- Linda van Loon, vestigingsmanager van
locaties Marco Polo, Het Palet en
Sancta Maria.
- Jolanda Kavermann, vestigingsmanager van
diverse peuteropvanglocaties in
samenwerking met directeuren van de
aangesloten basisscholen.

Onze opvanglocaties zijn anders benoemd
Dit jaar hebben we besloten om onze
vestigingen zoals we sommige al jaren
benoemen een andere naam te geven. We
hebben
onze
dagopvanglocaties
en
buitenschoolse opvanglocaties benoemd naar
de wijk waarin ze gevestigd zijn. Deze nieuwe
benamingen komen vanaf januari terug op de
facturen en de jaaropgave. Voor u een
overzicht van hoe het was en hoe het wordt:
Oud
KDV/BSO Lodijke
KDV/BSO Sancta Maria
KDV/BSO Het Palet
KDV Vuurtoren
BSO Kindersleutel
KDV/BSO Kids & Co
BSO Marco Polo
BSO Borghoek
BSO Kompas

Nieuw
KDV/BSO op de Bergse Plaat
KDV/BSO in het Centrum
KDV/BSO in Borgvliet
KDV in Noordgeest
BSO in Noordgeest
KDV/BSO in Oud Vossemeer
BSO in Tuinwijk
BSO in Meilust
BSO in de Warande

Nieuwe locatie in 2019
Vanaf 7 januari 2019 start LPS-KOM met
buitenschoolse
opvang
en
verlengde
peuteropvang op basisschool Anton van
Duinkerken.
- Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4
t/m 13 jaar van maandag t/m vrijdag voor en
na schooltijd, op vrije dagen van school en in
vakanties.
- Verlengde peuteropvang voor kinderen van 2
t/m 4 jaar van maandag t/m vrijdag. Ook
mogelijk in de schoolvakanties!
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Neem voor meer informatie eens een kijkje op
onze website www.lpskom.nl of mail naar
onderstaande adressen:
Voor BSO:
bso.gageldonk@lpsnet.nl
Voor peuteropvang:
kiekeboe@lpsnet.nl

voorschot
kinderopvangtoeslag
(geldt
voornamelijk bij dagopvang en peuteropvang).

Info tarieven 2019

Gemeente Steenbergen, vast maandtarief

In 2019 veranderen onze tarieven voor de
dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse
opvang. Hierover bent u reeds geïnformeerd via
een tariefbrief die wij eind oktober naar het bij ons
bekende e-mailadres hebben verstuurd. Dat de
tarieven elk jaar wijzigen heeft o.a. te maken met
wijzigingen die de overheid toepast op het
maximum
uurtarief
waarover
de
kinderopvangtoeslag
wordt
berekend,
de
inkomenstabel en kostenstijgingen waar LPS-KOM
voor komt te staan, zoals stijging van
bedrijfskosten.
De uurtarieven voor 2019 zetten we voor u nog
even op een rijtje:
Dagopvang

uurtarief 2019

52-wekenpakket

€ 8,19

46-wekenpakket

€ 8,72

40-wekenpakket

€ 8,95

Flexibele opvang

€ 9,26

Peuteropvang

uurtarief 2019

40-wekenpakket

€ 8,02

Buitenschoolse opvang

uurtarief 2019

52-wekenpakket

€ 7,58

46-wekenpakket

€ 7,91

40-wekenpakket

€ 8,31

Flexibele opvang

€ 8,88

Het is belangrijk om uw kinderopvangtoeslag
aan te passen met dit uurtarief per 1/1/2019. Dit
kan heel gemakkelijk door met uw Digid in te
loggen op www.toeslagen.nl. Wanneer u dit niet
doet, dan ontvangt u mogelijk een te laag

Maakt u gebruik van de peuteropvang en heeft
u geen recht op kinderopvangtoeslag?
Dan zijn dit de gewijzigde maandtarieven.

Peuteropvang

Tarief 2019

2 dagdelen

€ 59,26

4 dagdelen, doelgroep

€ 21,75

Gemeente Bergen op Zoom,
inkomensafhankelijk maandtarief
Jaarinkomen

Tarief 2019

€ 20.000

€ 6,40

€ 40.000

€ 21,20

€ 60.000

€ 37,20

€ 80.000

€ 59,20

€ 100.000

€ 84,20

€ 125.000

€ 107,00

Regels Ruilkaart (voor de dagopvang en
buitenschoolse opvang)
Met ingang van 2018 hebben wij de regels van
de ruilkaart aangescherpt. Dit hebben we via de
nieuwsbrief december 2017 naar alle ouders
gecommuniceerd.
Omdat onze pedagogisch medewerkers toch
nog veel vragen krijgen van ouders over de
regels, zetten we de belangrijkste regels
nogmaals op een rijtje:
 Een ruilkaart is gebonden aan opvangvorm
en contractvorm. Wanneer uw kind
gedurende het jaar van opvangvorm wisselt
(doorstromen
kinderdagverblijf
naar
buitenschoolse opvang), of wanneer het
contract omgezet wordt van vast naar
flexibel,
komen
de
opgebouwde
inhaaldagen/dagdelen te vervallen.
 Op een ruilkaart kunnen maximaal 10
inhaaldagen/dagdelen worden ingevuld.
 De inhaaldagen/dagdelen zijn gedurende
het lopende kalenderjaar geldig, hierna
komen ze te vervallen.

Marslaan 1 4624 CT BERGEN OP ZOOM -  (0164) 25 63 31 -  kinderopvang@lpsnet.nl

www.lpskom.nl

NIEUWSBRIEF

 De gemiste dagen mogen niet door een broertje
of zusje ingehaald worden, omdat de ruilkaart
kindgebonden is.
 Feestdagen mogen, als die op vaste
opvangdag vallen, op de ruilkaart.
 Bij beëindiging van het contract vervalt het
tegoed op de ruilkaart.
Deze ruilkaart is een service die wij bieden en
geen recht. Voor het tegoed dat op de ruilkaart
2018 staat, maken we nog één uitzondering: het is
mogelijk om deze inhaalmomenten nog in het
eerste kwartaal 2019 in te halen (uiteraard altijd in
overleg met de pedagogische medewerk(st)ers) of
de vestigingsmanager van uw locatie.

Peutersubsidie in 2019
Alle kinderen van 2 tot 4 jaar die in de gemeente
Bergen op Zoom wonen en die in 2019 vaste
dagdelen
dagopvang
afnemen,
krijgen
peutersubsidie van de gemeente Bergen op Zoom.
Deze vergoeding wordt in mindering gebracht op
de maandelijks factuur. Uw peuter krijgt subsidie
voor maximaal 2 dagdelen van 3 uur (6 uur per
week) voor 40 weken/jaar. Voor de diverse
pakketten geldt de volgende korting per maand bij
afname van minimaal 2 dagdelen dagopvang per
week:
 52-wekenpakket: € 3,40
 46-wekenpakket: € 14,00
 40-wekenpakket: € 18,60
U hoeft hier niets voor door te geven, wij hebben
deze korting reeds doorgevoerd in onze
administratie.
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Rekentool
Momenteel zijn we druk bezig om u nog beter
van dienst te kunnen zijn door het aanbieden
van een rekentool voor de opvangkosten. Met
deze rekentool kunt u uitrekenen wat de
maandelijkse kosten zijn van de opvang waar
uw keuze naar uit gaat en wat u van de
overheid
aan
kinderopvangtoeslag
kunt
verwachten. De uitkomst is het bedrag wat u
uiteindelijk zelf gaat betalen voor de opvang
aan de hand van het ingevulde geschatte
jaarinkomen. Naar verwachting zal onze
rekentool kinderopvang in januari 2019
werkzaam zijn en te raadplegen via onze
vernieuwde website www.lpskom.nl.

Jaaropgave
Uiterlijk eind februari 2019 ontvangt u via het bij
ons bekende emailadres een jaaropgave over
de gefactureerde opvang in 2018. De gegevens
op de jaaropgave zoals het totale aantal
opvanguren en het uurtarief zullen wij vóór 1
maart aanleveren
bij
Belastingdienst
Toeslagen. Op het moment dat u aangifte
Inkomstenbelasting over 2018 heeft gedaan,
zal de belastingdienst met uw definitieve
inkomen
een
herberekening
kinderopvangtoeslag maken met de uren
volgens de jaaropgave. Heeft u te lage
voorschotten kinderopvangtoeslag in 2018
ontvangen, dan kunt u in de tweede helft van
2019 een nabetaling verwachten. Heeft u te
veel aan kinderopvangtoeslag ontvangen in
2018, dan krijgt u een verzoek om het teveel
betaalde
terug
te
betalen
aan
de
Belastingdienst.
Ouders
die
gebruik
maken
van
de
peuteropvang en geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag
ontvangen
geen
jaaropgave.
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Oproep kandidaten Centrale Oudercommissie
(COC)
Voor de zomervakantie hebben we deze oproep
ook al gedaan via onze Nieuwsbrief, maar helaas
hebben we hier geen respons op gekregen. Omdat
LPS-KOM grote waarde hecht aan betrokkenheid
van ouders streven wij ernaar dat elke locatie een
eigen oudercommissie heeft waar ouders mee
kunnen praten over beleid en organisatie van hun
locatie. Hiernaast spelen er ook zaken die op
organisatieniveau van belang zijn zoals vaststellen
tarieven,
consequenties
doorvoeren
IKKmaatregelen voor de organisatie. Hiertoe wil
LPS-KOM graag een Centrale Oudercommissie
oprichten die bestaat uit een afvaardiging van
ouders uit de lokale oudercommissies. Heeft u
interesse, dan kunt u dit kenbaar maken via de
vestigingsmanager van de locatie waar uw kind
opvang af neemt.

Marslaan 1 4624 CT BERGEN OP ZOOM -  (0164) 25 63 31 -  kinderopvang@lpsnet.nl

www.lpskom.nl

