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Verbeterde service door de Belastingdienst

Kinderopvangorganisaties worden verplicht voortaan maandelijks actuele gegevens over de opvang aan te leveren. De
Belastingdienst wil namelijk eerder op de hoogte zijn van de afgenomen opvanguren door ouders. Dit om zo het aantal
terugbetalingen van kinderopvangtoeslag bij ouders te verminderen. Het doel is ouders sneller en beter te
informeren over afwijkingen en mogelijke benodigde wijzigingen op de aangevraagde kinderopvangtoeslag. De
gegevens worden dan ook inmiddels via het nieuwe systeem door Parento aangeleverd aan de Belastingdienst.
Hier merken ouders concreet verder weinig van. Wel kan het zijn dat de Belastingdienst ouders een bericht/
waarschuwing geeft als de afgenomen opvanguren in de praktijk erg afwijken van de vooraf ingeschatte en opgegeven uren via www.toeslagen.nl. Zijn er vragen over het gemiddeld aantal uur opvang per maand dat
wordt afgenomen, neem gerust contact met ons op.

Trotse kinderen
Tom: Mijn moeder heet Marijke.
Lars: Mijn moeder is ook rijk.

Aanbod gastouders
Regelmatig bellen ouders op met een vraag
om gastouderopvang. Geen wonder, want het
is gewoon een heel fijne, persoonlijke vorm
van opvang! Op de website van Parento staat
het huidige gastouderaanbod kort samengevat
per regio waar wordt opgevangen. Een aantal
gastouders hebben ook een eigen website,
waarvan we de link hebben toegevoegd. Staat
jouw link er niet bij en wil je dat wel graag,
geef het aan!
Foto’s maken het aanbod
nog persoonlijker. Daarom
nodig ik ook jou uit om een
leuke foto van jouw opvang in te
sturen. Deze voeg ik dan toe op
de website van Parento met
jouw opvang erbij vermeld. Het
zou mooi zijn als de foto vrij
rustig en duidelijk is, zonder te
veel afleidende details.

Vakantie?
Tom: ‘Eerst gingen we op vakantie naar
een huis, maar nu gaan we naar een
jerrycan.’

Pien: Weet je wat ik later wil worden?
Stoer, net zoals mijn pappa!

Summerschool!
In deze coronatijd zijn de themabijeenkomsten die op de planning
stonden helaas vervallen. Een leuk alternatief hiervoor is de 'Summerschool'
via KinderWijsTV. Alle gastouders kunnen hier 8 interessante
verkorte leermodules volgen. De Inlogcodes zijn al verzonden. Je
kunt er naar eigen behoefte mee aan de slag. Bijvoorbeeld 1 of 3
modules volgen, of uit nieuwsgierigheid je algemene kennis testen
door in één keer de vragenlijst in te vullen. Alles kan.
Deze modules zijn beschikbaar tot 17 september. In de bijlage
staat meer uitleg over onderstaande aangeboden modules.
1. Babygebaren
2. Vrij spel
3. Veilige hechting
4. Verschillen tussen jongens en meisjes
5. Respect voor autonomie
6. Positief beïnvloeden / motiveren
7. Vroegsignalering
8. Hoogsensitieve kinderen

Zomer
Zomer

tip
How2talk2kids podcast + webinar
Afgelopen maand is de How2talk2kids podcast gelanceerd! In de
allereerste aflevering vertelt Heleen samen met haar zoon Thomas
van 20 over wat de How2talk2kids methode hen gebracht heeft. Wil
je meer hierover weten? Zie doorgestuurde link bij de mail van deze
nieuwsbrief en de bijlage ‘Vaardigheden’. Parento hoopt dit najaar een
online webinar How2talk2kids te kunnen verzorgen voor ouders en
gastouders. Wordt vervolgd!
Heleen: "Het is net als een tweede taal, het
komt je niet aanwaaien ... maar het is
waanzinnig om te zien dat het zo'n effect heeft."
Thomas: "We kunnen tegenwoordig echt over
alles praten, dat is echt wel iets speciaals."

Gezinnig.nl – website met oneindig veel leuke
artikelen om je gezinsgeluk te verhogen. In de
bijlage alvast een gratis printable met een zomerbucketlijst om samen met (gast)kinderen in te vullen!

Teruggave eigen bijdrage ouder door SVB
Ouders ontvangen bericht en rond 8 juli ook concreet de
ouderbijdrage retour over de coronaperiode 16 maart t/m 6 juni
2020. Dit is op basis van de gemiddelde uren waarover vooraf
toeslag werd gevraagd in 2020, op basis van het maximaal te
vergoeden uurtarief van 6,27. Deze teruggave kan in de praktijk
afwijken van de daadwerkelijk afgenomen uren. De Belastingdienst
vraagt hier-voor begrip aan ouders. Het gaat om een teruggave van
miljoenen euro’s ten behoeve van de kinderopvang en is dus op
basis van de gegevens die bekend waren rond april.
In september volgt een tweede ronde voor latere toeslagaanvragen
gedurende die periode. Bij grote verschillen kunnen ouders ook
een bezwaarschrift indienen. Mocht het teruggavebedrag vragen
oproepen, dan staan we ouders graag te woord.

