Jaaropgaaf ouders 2015
Vorige week zijn de jaaropgaven over
2015 vrijgegeven. Deze zijn te vinden in
uw urenregistratiesysteem onder
downloads.
Met deze jaaropgaaf kunt u eventueel
met terugwerkende kracht over het jaar
2015 een wijziging doen bij Toeslagen om
een correcte opgave Kinderopvangtoeslag
bij de Belastingdienst te doen.
Hoe u dit kunt doen staat in de bijlage
bij deze nieuwsbrief.
Herhaling EHBO
Op 23 februari jl hebben wij onze
gastouder in de gelegenheid gesteld om
hun herhaling kinder- EHBO te volgen.
Het was een leerzame avond onder
leiding van Kwants EHBO.

Wij verzoeken onze gastouders een klein
stukje te schrijven zodat wij dit op onze
site kunnen zetten.

Zakelijk zijn in de Kinderopvang van
Positief Werken
Op 19 april 2016 organiseert
Gastouderbureau CoCo voor haar
gastouders een Training "zakelijk zijn in
de Kinderopvang" van Positief Werken
Training - Advies – Begeleiding.
Positief Werken streeft naar
kwaliteitsverbetering in de
gastouderopvang. Voor gastouders van
ons de uitgelezen kans om handvaten en
tips te krijgen over waarom en hoe je
zakelijk kan zijn als gastouder.
Daarnaast kunnen de gastouders hun
ervaringen delen met hun collega’s en
dilemma’s bespreekbaar maken.
Natuurlijk hoort bij deze training na
deelname een officieel certificaat.
Een uitnodiging volgt via de mail.
Gezocht: lid Oudercommissie

Nieuwe Website gastouderbureau
CoCo
Onze nieuwe website is klaar en is per
heden in de lucht! Wij zijn er erg blij
mee. Neem een kijkje op:
www.gastouderbureaucoco.nl

In verband met het vertrek van een
huidig lid zoeken wij een nieuw lid voor
onze oudercommissie. Heeft u
belangstelling hiervoor dan horen wij dat
graag.
Els en Janetta

Bijlage
JAAROPGAVE vraagouders 2015:
Inmiddels hebben alle vraagouders een
opgave ontvangen met de werkelijk
afgenomen uren. De jaaropgave wordt
door de belastingdienst gebruikt om de
toeslag definitief toe te kennen.
Vergelijk het aantal door jou opgegeven
opvanguren bij Belastingdienst Toeslagen
met je daadwerkelijk opvanguren over
2015.
Blijkt uit de jaaropgaaf van de
kinderopvang dat er toch nog een verschil
is tussen het aantal opgegeven en
afgenomen opvanguren? Dan kunt u dit
nog wijzigen via toeslagen.nl
Dit doet u als volgt:
1. Wijziging doorgeven
2. Wijziging 2015
3. Er wijzigt iets in de kinderopvang
4. Vanaf welke datum gaat de
wijziging in: 1-1-2015
5. Welke verandering van de
kinderopvang is van toepassing?
Kies optie 2: de gegevens van de huidige
kinderopvang wijzigen
Kies om welk kind het gaat
Het enige wat u hierna nog dient te
wijzigen zijn de uren en het uurtarief
(gebruik hiervoor de jaaropgave 2015)
6. Hoeveel uur per maand gaat uw
kind naar deze opvanglocatie?
(Rond af op hele uren)
Neem de uren van de jaaropgaaf
en deel deze door 12 maanden.
7. Wat is het uurtarief?
Neem dit uurtarief over van de
jaaropgaaf.

U kunt op 2 momenten de uren van de
kinderenopvang wijzigen.
Optie 1: u kunt nu de uren wijzigen aan
de hand van de door ons verstrekte
jaaropgaaf.
Optie 2: u kunt de uren wijzigen wanneer
ook uw verzamelinkomen over 2015
bekend is.

