Terneuzen, 21 februari 2022

Geachte ouders / verzorgers van basisschool Heidepoort,

Goed nieuws !
Hierbij willen we u informeren over de pilot die per 1 april a.s. gaat starten op het
kinderdagverblijf/de buitenschoolse opvang in Heikant. Vanaf die datum mogen wij u een aanbod
doen voor 16 uur gratis opvang voor uw kind(eren) in de leeftijd van 0-4 jaar en voor 7 uur gratis
opvang voor uw schoolgaande kinderen.
U komt in aanmerking voor het gratis aanbod als u woont in het postcodegebied van Heikant (zie
bijgevoegde kaart).
We willen alle kinderen die momenteel op basisschool Heidepoort zitten de gelegenheid geven om
gebruik te maken van de gratis opvang. Daarom maken we voor deze kinderen een uitzondering:
Alle kinderen die op 1 april 2022 zijn ingeschreven bij basisschool Heidepoort kunnen gebruik maken
van 7 uur gratis opvang per week, ongeacht of zij in of buiten het postcodegebied van Heikant
wonen.
Voor kinderen die na 1 april op de basisschool worden ingeschreven geldt dat zij alleen in
aanmerking komen voor het gratis aanbod als ze in het postcodegebied van Heikant wonen.
We hebben gekozen om de pilot in Heikant te laten plaatsvinden omdat op deze locatie al een
intensieve samenwerking is tussen opvang en onderwijs en omdat hier ook een startgroep aanwezig
is.
We zijn blij dat in het regeerakkoord is afgesproken dat de kinderopvangtoeslag gaat verdwijnen en
daarvoor in de plaats een andere financiering komt die niet gekoppeld is aan het inkomen van de
ouders. Alle werkende ouders gaan vanaf 2025 nog maar 5% van de kosten betalen. Kinderopvang
wordt dus nagenoeg gratis en dit betekent voor ons een enorme stap richting opheffen van de
ongelijkheid die er nu is met België. Helaas kunnen ouders die niet beiden werken geen beroep doen
op de kinderopvang in het nieuwe stelsel.
Ondanks dat er in 2025 een nieuw en bijna gratis stelsel voor kinderopvang komt, gaan we toch een
Zeeuws-Vlaamse pilot met gratis opvang opzetten. Dit doen we om de volgende redenen:
-

-

Wij vinden dat alle kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen moeten krijgen.
De Zeeuws-Vlaamse pilot gaat een stap verder dan het regeerakkoord, wij bieden gratis
opvang aan kinderen van werkende- en niet werkende ouders. Gratis opvang vergroot de
kansengelijkheid van kinderen.
Geen ingewikkelde kinderopvangtoeslag maar een duidelijke, transparante financiële
regeling voor iedere ouder.
Wat betekent de gratis opvang voor u en uw kind(eren).

-

Wat betekent de gratis opvang voor de toename van de kinderen, personele inzet, de
kwaliteit en gebouwen. Met onze pilot vallen we op, hebben we de aandacht van de politiek
en media en kunnen we Zeeuws-Vlaanderen op de kaart zetten.

Kortom, voldoende redenen om de pilot nu zo snel mogelijk te gaan opstarten.
Hebt u belangstelling voor gratis opvang in Heikant, geef dit dan door via
gratisopvang@kinderopvangzvl.nl. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op om de mogelijkheden te
bespreken.
Nog even op een rijtje wat de pilot precies inhoudt:
-

Startdatum van de pilot in Heikant is 1 april, duur van de pilot is tot eind 2023, dus bijna 2
jaar.
Het gaat om 16 uur gratis opvang voor 0-4 jaar gedurende 40 schoolweken per jaar: 4 x een
ochtend voor de peuters en 3 x een dagdeel voor de baby’s.
Kinderen van de basisschool kunnen gedurende de 40 schoolweken gebruik maken van 2
naschoolse dagdelen per week.
We gaan de pilot kwantitatief en kwalitatief monitoren, we vragen u dan ook om mee te
werken aan verschillende onderzoeken die in de loop van de pilot zullen plaatsvinden.

We hopen u voor de eerste fase voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via gratisopvang@kinderopvangzvl.nl.
Met vriendelijke groet,

Gerard Langeraert, voorzitter bestuur Elevantio
Rianne Vons, directeur-bestuurder KOZV

