Aanmeldingsformulier
voorschool
Gegevens van het kind
Voor- en achternaam
BSN nummer
Geboortedatum
VVE indicatie afgegeven ja / nee

Aanspreektitel
Naam en voorletter
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer Thuis
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres
BSN nummer
Naam werkgever
Telefoonnummer werk

Jongen / meisje

Gegevens ouder 1
Dhr / Mevr

Gegevens ouder 2
Dhr / Mevr

Gewenste dagen en tijden
maandag
ochtend middag

dinsdag
ochtend middag

woensdag
ochtend middag

donderdag
ochtend middag

vrijdag
ochtend

middag

Voorschool wordt aangeboden voor vier dagdelen per week, gedurende 40 weken per jaar (15 uur per week).
U betaalt voor de Voorschool een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Wanneer u in aanmerking komt voor
Kinderopvangtoeslag dan vraagt u deze aan. U heeft hier recht op wanneer u werkt, studeert, een traject
volgt om werk te vinden of een verplichte inburgeringscursus volgt. U kunt uw recht op Kinderopvangtoeslag
toetsen op www.belastingdienst.nl.
Als u geen recht heeft op Kinderopvangtoeslag, dan betaalt de gemeente een deel van de kosten. Om te
kunnen bepalen onder welke regeling u valt, hebben wij informatie van u nodig; wilt u daarom onderstaande
vragen beantwoorden:
Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag. Dit verklaar ik op de volgende wijze (kruis het vakje aan dat voor
u van toepassing is):
O

Bij twee ouders/verzorgers: Eén of beide ouders/verzorgers werkt niet en daarom is er geen
recht op kinderopvangtoeslag¹, wij verzoeken daarom in aanmerking te komen voor de
Gemeentelijke toeslag (bewijsstukken meesturen).

O

Bij één ouder/verzorger: Ik werk niet en heb geen aanspraak op kinderopvangtoeslag¹, ik
verzoek daarom in aanmerking te komen voor de Gemeentelijke toeslag (bewijsstukken
meesturen).
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Ik heb wel recht op kinderopvangtoeslag (op basis van de hoogte van uw inkomen komt u mogelijk in
aanmerking voor een extra tegemoetkoming van de gemeente):
O

Ik heb wel recht op kinderopvangtoeslag en mijn jaarinkomen is lager dan 120% van het
wettelijk sociaal minimum (€ 23.907 voor samenwonende ouders en € 23.131 voor een
alleenstaande ouder). Ik verwacht in aanmerking te komen voor de extra tegemoetkoming
(bewijsstukken meesturen).

O

Ik heb wel recht op kinderopvangtoeslag en kom niet in aanmerking voor een extra
tegemoetkoming. Ik hoef geen bewijsstukken toe te sturen, maar stuur alleen dit formulier
terug.

Als bewijsstuk voor de berekening van de ouderbijdrage of extra tegemoetkoming stuur ik mee:
O

Een Inkomensverklaring (voorheen IB60) van mijzelf en (indien van toepassing) van mijn
toeslagpartner. Deze verklaring vraagt u gratis aan via de belastingtelefoon: 0800-0543 of

mijn.belastingdienst.nl.

Wanneer uw huidige inkomen afwijkt van bovenstaande Inkomensverklaring dan kunt u één of meerdere van
onderstaande bewijsstukken meesturen, wij berekenen uw ouderbijdrage dan met de actuele informatie. U
kunt hieronder aangeven welke stukken u meestuurt:
O

Jaaropgave

O

Loonstrook (van 3 recente maanden)

O

Uitkeringsspecificatie (van 3 recente maanden)

Ondergetekende verklaart, dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of
hij/ zij recht heeft/hebben op de Gemeentelijke toeslag voor de peuteropvang.
Handtekening ouder/verzorger 1:

Ouder/verzorger 2:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Plaats en datum :
………………………………………………………..

Heeft u moeite met de betaling van uw eigen bijdrage? Kijk dan op www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-jekans of u in aanmerking komt voor extra ondersteuning.

U stuurt dit aanmeldingsformulier met eventuele bewijsstukken naar TintelTuin, t.a.v. de afdeling
relatiebeheer, TT Vasumweg 44, 1033 SC in Amsterdam.

