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Gennep, 15 november 2017

Beste ouder/ verzorger,
Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u ook dit jaar de brief waarin we u informeren over het
voorgenomen beleid voor 2018. Madelief is volop in ontwikkeling en probeert daarin met u mee te
denken, zowel op korte als op langere termijn. De ontwikkeling richt zich op twee speerpunten,
kwalitatief goede kinderopvang en een klantvriendelijk aanbod.
Terugblik op 2017
In 2017 heeft Madelief zich met name verder ontwikkeld op pedagogisch vlak. Onze medewerkster
Linda Hendriks, afgestudeerd als pedagoge, is sinds begin dit jaar voor een aantal uren per week
werkzaam als pedagogisch coach bij Madelief. Zij ondersteunt de pedagogisch medewerksters in
begeleidingsvragen, stelt pedagogische plannen bij en draagt er zorg voor dat TinK goed geborgd
blijft binnen de teams van Madelief. TinK staat voor het verbeteren van taal- en
interactievaardigheden in de kinderopvang. De meeste medewerksters van Madelief zijn hierin nu
gecertificeerd en omdat we deze ontwikkeling zeer belangrijk vinden gaat eind oktober ook Fieke
Hermans starten met de trainerscursus Tink. Ook zij, afgestudeerd HBO-pedagogiek, is sinds een
poosje enkele uren per week werkzaam als pedagogisch coach.
Het nieuwe jaar 2018
Het jaar 2018 staat in het kader van de invoering van De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.
De Wet IKK bestaat uit vier pijlers. Deze pijlers gaan in op de ontwikkeling van het kind, de veiligheid
en gezondheid, stabiliteit en ten slotte op het vak kinderopvang. In de pijlers zijn stuk voor stuk
maatregelen opgenomen die de kwaliteit van kinderopvang zullen verbeteren. Kindercentrum
Madelief juicht de kwaliteitsveranderingen alleen maar toe. Ons kindercentrum voldoet aan vele
nieuwe eisen die gesteld worden, zoals bijvoorbeeld de toewijzing van een mentor aan een kind in de
dagopvang en het volgen van de ontwikkelingen van het kind. Een ander voorbeeld is dat de meeste
medewerksters van Madelief inmiddels in het bezit zijn van een geldig certificaat kinder-EHBO en
Madelief voldoet ook aan de nieuwe eis van de “vaste gezichten- eis”.
Een aantal zaken gaan wel wijzigen. Vanaf januari zullen bijvoorbeeld ook de kinderen van onze
buitenschoolse opvang een mentor aangewezen krijgen, deze mentor zal ook het eerste
aanspreekpunt voor het kind zijn.
Een praktische wijziging wat betreft de vakantieopvang bij onze buitenschoolse opvang is dat u vanaf
2018 de mogelijkheid heeft om kwart vakantiedagen op te nemen en dat ongebruikte dagen van het
voorgaande jaar tot mei van het nieuwe jaar ingezet kunnen worden.

Tarieven 2018
Kindercentrum Madelief hecht veel waarde aan betaalbare opvang. We streven dan ook ieder jaar
naar een zo laag mogelijk tarief.
De indexering van de uurtarieven voor 2018 is gebaseerd op de prognose van de totale
kostenontwikkeling voor de kinderopvang voor volgend jaar. Volgens deze prognose zal de
kostenontwikkeling landelijk liggen tussen 3,28 procent en 4,12 procent ten opzichte van 2017.
Madelief heeft er voor gekozen om de tarieven met gemiddeld 3,5 procent te laten stijgen. Ons
voordeeltarief blijft dan nog steeds lager dan het gemiddeld tarief van de regio en ruim onder het
maximum tarief dat de overheid hanteert voor de betaling van de Toeslag. De oudercommissie heeft
eind oktober dan ook positief geadviseerd aangaande het prijsbeleid.

Na een langdurige formatie zijn de vier partijen eruit: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben het
Regeerakkoord 2017-2021 gepresenteerd. Wij zetten de belangrijkste punten voor de kinderopvang
voor u op een rij:
- Het kabinet trekt 250 miljoen euro per jaar extra uit voor de kinderopvangtoeslag.
- Er wordt structureel 170 miljoen uitgetrokken voor versterking van de Vroeg- en Voorschoolse
Educatie (VVE), daar wordt een aanbod van 16 uur per week voor kinderen met een achterstand mee
gerealiseerd.
- Het nieuwe kabinet ziet het voorstel ‘directe financiering’ als een kansrijke richting om verder te
werken maar is van mening dat zorgvuldigheid vereist is vanwege de ‘ingrijpendheid’ van de
wijzigingen.
- Gezinnen worden ondersteund met een verhoging van de kinderbijslag (250 miljoen euro) en het
kindgebonden budget (bijna 500 miljoen euro extra).
Wanneer u een wijziging wenst in de opvang dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
voor 1 december te mailen naar info@madeliefkindercentrum.nl.
Begin december ontvangt u de persoonlijke offerte 2018 ten behoeve van de opvang van uw
kind(eren) zodat u de aangepaste kosten kunt doorgeven aan de Belastingdienst.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In de bijlage vindt u de overzichten van de
tarieven. Ook vindt u de Toeslagtabel van de Belastingdienst, waarin per inkomensgroep de te
ontvangen Toeslag weergegeven is.
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, dan kunt u mailen naar
info@madeliefkindercentrum.nl.

Met vriendelijke groeten,
Franciel Peters en Monique Francissen
Kindercentrum Madelief

