Beste ouders,
We begrijpen dat er ouders zijn die een beetje tussen wal en schip vallen.
Het werk valt niet binnen de cruciale beroepsgroepen maar de werkgever verwacht je wel gewoon op je werk of je
bent normaal werkzaam binnen de cruciale beroepsgroepen maar bent nu ziek thuis. Allerlei redenen dat je wel
opvang nodig hebt, maar het toch niet mag gebruiken.
De lockdown zorgt bij veel mensen voor problemen.
We hebben veel begrip voor de problemen waar je als ouder tegenaan loopt. Helaas zijn de richtlijnen die we moeten
volgen niet zo flexibel als wat je normaal gesproken van ’t Parelbosch gewend bent. Dus als de opvang niet wordt
toegekend is dat niet omdat we niet willen maar simpelweg omdat we niet mogen. Hopelijk kunnen jullie hier begrip
voor opbrengen.
Om de druk van onze administratie wat af te halen volgt hier een Vraag & Antwoord.
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1. Help, sta ik er nu alleen voor? Hoe gaat het met de ontwikkeling van mijn kind?…..etc…..etc…..etc.
Er zal veel druk op jullie als ouders komen.
Thuis werken, je huishouden, fulltime mama en papa zijn, juffrouw en meester zijn…alles tegelijk.
De gedachte dat je niet de enige bent die soms met de handen in het haar zit is geruststellend maar geeft je geen
handvatten.
Gelukkig is onze pedagogische afdeling bereikbaar (via mailadres pedagogisch coach Inge Bobbe inge@parelbosch.nl).
Zij kunnen je helpen, ondersteunen en voorzien van handvatten om de lockdown samen goed door te komen. Naast
het pedagogische deel zijn er ook simpele manieren om thuis aan de ontwikkeling van je kindje te werken zonder een
hele schoolse situatie te creëren. Het lezen van een verhaaltje voor het slapengaan doet al wonderen.
Schroom niet, we staan voor je klaar.
2. Waarom gaat kinderopvang dicht?
De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee de
verspreiding van het virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt.
Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij.
Vandaar ook het dringende verzoek om zoveel mogelijk zelf de opvang thuis te organiseren.
De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een
beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.
3. Voor wie is er noodopvang beschikbaar?
Noodopvang is beschikbaar voor:
• kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
enkel gedurende de uren dat de ouder werkzaam is. Een middagdienst geeft dus géén recht op opvang
tijdens de ochtend! En vice versa.
• kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die
een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus
anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden
gebruik maken van extra kinderopvang? Dan zal dit extra gefactureerd worden.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-enonderwijs/cruciale-beroepen

4. Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis
regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de
kinderen toch naar de noodopvang brengen.
Vanwege de grote hoeveelheid noodopvangaanvragen binnen gemeente Eindhoven wordt er nu, door de gemeente,
gekeken om de noodopvang enkel voor kinderen beschikbaar te stellen waarvan beide ouders werkzaam zijn binnen
de cruciale beroepsgroepen. Zodra hier een besluit over is genomen, stellen we u hiervan op de hoogte.
5. Kunnen stages doorgaan?
Of een stage door kan gaan of niet, is afhankelijk van de regels die gelden voor de sector/branche waar de stage wordt
gelopen. Als die activiteiten door gaan, kan de stage ook doorgaan.
Studenten met kinderen die hun praktijkstage binnen de cruciale beroepsgroepen lopen kunnen dus ook gebruik
maken van de noodopvang, maar enkel op de stagedagen. Niet op de schooldagen.
6. Door wie wordt noodopvang geboden?
De Kinderopvang verzorgt de noodopvang tijdens de geplande kerstvakantie van ma 21-12 t/m vr 01-01.
De Kinderopvang verzorgt ook noodopvang op een vooraf door de scholen aangemelde studiedag of gedeeltelijke
studiedag buiten die periode, bijvoorbeeld op vrijdag 18 december.
De scholen zorgen voor de noodopvang op de dagen en tijden dat normaal gesproken onderwijs zou plaatsvinden. Dus
in dit geval op wo 16-12 t/m vr 18-12 van ma 04-01 t/m di 19-01 (gedurende schooltijd!)
De Kinderopvang verzorgt de noodopvang op reguliere lesdagen maar dan buiten de reguliere lestijden, tijdens
lestijden was de school zelf immers verantwoordelijk voor de opvang.
7. Hoe vraag je noodopvang aan bij ’t Parelbosch
Alle opvang in de periode 16-12-2020 tm 17-01-2021 is geannuleerd. Dus alle aanvragen voor de Kerstvakantie
zijn ook geannuleerd.
Indien je gebruik wil maken van de Noodopvang mag je een mailtje sturen naar planning@parelbosch.nl.
Let op dat je moet voldoen aan de eisen voor de Noodopvang om hier gebruik van te kunnen maken.
8. Is er ook 24-uurs noodopvang in de avond, nacht en weekend beschikbaar?
Op dit moment is er geen sprake van 24-uurs noodopvang. Noodopvang vindt enkel plaats tijdens de reguliere
openingstijden.

9. Mag ik kinderen van ouders in cruciale beroepen ook onderbrengen in een van de andere vestigingen?
In de praktijk zien we dat kinderopvangorganisaties die bijvoorbeeld meerdere vestigingen hebben, enkele vestigingen
openhouden om de kinderen van deze ouders in cruciale beroepsgroepen op te vangen. Dit clusteren is toegestaan.
Wel is het van belang dat houders daarbij uitgaan van het belang van het kind en bijvoorbeeld wel proberen zoveel
mogelijk de voor de kinderen bekende gezichten in te zetten.
Bij ’t Parelbosch is dit ook het geval.
De opvang vindt plaats op locatie De Waghemakerstraat. De opvang wordt vormgegeven door de juffrouwen van
zowel locatie Pasqualinistraat als locatie de Waghemakerstraat.
10. Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen,
ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang
(kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, VVE peuterspeelzaal en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit
geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun
factuur door te betalen.
11. Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Ja:
•

•
•

Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren
vooraf. Zo ook ’t Parelbosch. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand december al heeft
betaald. Ook voor de periode in de maand januari vragen wij u de factuur te blijven betalen.
Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. U ontvangt een tegemoetkoming
voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs vanuit de overheid.
Wanneer u de factuur niet voldoet vervalt het recht op kinderopvangtoeslag.

12. Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?
•
•

•

•

Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer
voor iedereen opengaat.
Als u de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen
voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de
Belastingdienst doorbetaald.
U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de
tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel
kosten maken.
Hiermee wordt voorkomen dat de kinderopvang financieel in de problemen komt en wordt zodoende het
voortbestaan van de kinderopvang na de Lockdown gegarandeerd.

13. Regeling NOW en recht op kinderopvangtoeslag
Ouders die gebruik maken van de NOW, behouden het recht op kinderopvangtoeslag.
14. Invloed gewerkte uren op hoogte kinderopvangtoeslag
Werkt u door het coronavirus minder uren? Dit heeft geen invloed op de hoogte van uw kinderopvangtoeslag. In 2020
blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand. Als uw inkomen hierdoor lager is,
geef dit dan wel door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

