Kootwijkerbroek,
Datum:………………………………………
Onderwerp: Verklaring (N)WKO
Geachte ouders/verzorgers,
Uw kind hoopt binnenkort de Voorschool te bezoeken of bezoekt sinds kort de Voorschool. In
het kader van de WKO (wet op de kinderopvang) dient u een inkomensafhankelijke bijdrage
te betalen voor deze opvang. In de aanmeldingsprocedure van uw kind hebt u van de school
informatie ontvangen over de wijze waarop deze inkomensafhankelijke bijdrage wordt
berekend.
Wij verzoeken u onderstaande vragen te beantwoorden.
1. Gegevens ouders/verzorgers
Naam en voorletters
Adres
Postcode / woonplaats
Telefoon
Emailadres
Nationaliteit
2. Gegevens kind(eren) voor wie deze opgave wordt gedaan
Voornaam
geboortedatum BSN

3. WKO
Wij voldoen aan de criteria van de WKO en komen in
aanmerking
voor
de
inkomensafhankelijke
kinderopvangtoeslag (omcirkel het juiste antwoord)

Startdatum opvang

ja

nee

Als “ja” voor u van toepassing is kunt u het formulier direct ondertekenen bij punt 5 en
mailen/opsturen naar M. van der Velden. Maandelijks ontvangt u een factuur waarbij de
volledige kosten van de Voorschool in rekening worden gebracht. Het bedrag wordt via
automatische incasso
afgeschreven. U kunt een gedeelte van deze kosten als
kinderopvangtoeslag via www.toeslagen.nl van de Belastingdienst terugvragen.
Als “nee” voor u van toepassing is, dient u vraag 4 te beantwoorden.

z.o.z.

4. Gegevens inkomen
U komt niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag in het kader van de WKO. De
gemeente Barneveld stelt voor niet-WKO ouders een inkomensafhankelijke bijdrage
beschikbaar. Om de bijdrage voor uw situatie vast te kunnen stellen, hebben wij uw
inkomensgegevens nodig. Als u geen inkomensgegevens overlegt, zal de maximum bijdrage
in rekening worden gebracht.
Wij verzoeken u de inkomensgegevens aan te leveren door het opsturen van:
- IB-60 formulier (inkomensverklaring – zie website belastingdienst)
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-komik-aan-een-inkomensverklaring

5. Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld
Datum

Handtekening

Dit formulier dient u drie maanden voor de start op de Voorschool op te sturen (al dan niet
voorzien van de inkomensverklaring) naar: mvandervelden@rehobothsch.nl.
Per post kunt u dit document richten aan:
Voorschool Rehobothschool
t.a.v. M. van der Velden-de Jong
Schoonbeekhof 53
3774 DA Kootwijkerbroek
(i.v.m. privacygegevens duidelijk vermelden t.a.v. M. van der Velden-de Jong)

