De voorschool
Een goed begin voor uw kind
Voor alle Amsterdamse kinderen tussen 2 en 4 jaar

Spelen en leren op de voorschool
Op de voorschool spelen en leren kinderen met elkaar.
Ze oefenen met taal, ze zingen, tekenen en bewegen.
Hiermee bereidt uw kind zich voor op de basisschool.

Een voorschool kiezen en aanmelden
U kiest zelf een voorschool voor uw kind.
U meldt uw kind zelf aan bij de voorschool.
U kunt uw kind aanmelden als het 1 jaar is of ouder.
Alle voorscholen in Amsterdam vindt u op
www.amsterdam.nl/voorschool

Uw kind naar de voorschool
Uw kind kan naar de voorschool als het tussen de 2 en 4 jaar is.
De meeste kinderen gaan 16 uur per week naar de voorschool.

De voorschool betalen
• Een deel van de kosten van de voorschool betaalt u zelf.
Hoeveel u moet betalen, hangt af van uw inkomen.
• Het andere deel kunt u bij de Belastingdienst aanvragen.
Dat gaat via de Kinderopvangtoeslag.
Kijk op de website www.belastingdienst.nl/toeslagen.
• Als u geen kinderopvangtoeslag krijgt, betaalt de gemeente
een deel van de kosten. Dat regelt de voorschool voor u.

Voor ouders met een stadspas
De gemeente helpt ouders die een stadspas hebben.
Dit doet de gemeente met de scholierenvergoeding.
Dat is 250 euro per jaar.
Met dat geld kunt u spullen kopen die uw kind nodig heeft voor
de voorschool. Bijvoorbeeld een fiets, kleding en boeken.
Gaat uw kind 16 uur per week naar de voorschool, dan betaalt u
in 2022 niet meer dan 18,15 euro per maand.

Advies voor de voorschool
Soms krijgt een kind het advies van het Ouder- en Kindteam om
naar de voorschool te gaan.
Dit heet een voorschooladvies.

Wilt u weten hoeveel de voorschool u kost, doe dan de
rekensom op onze website.
Kijk op www.amsterdam.nl/voorschool

Spelinloop voor kinderen tot 2 jaar
Uw kind mag naar de spelinloop als het jonger is dan 2 jaar.
Bij de spelinloop kan uw kind met andere kinderen spelen.
U kunt zelf ook meedoen. Kijk voor een spelinloop bij u in de
buurt op www.amsterdam.nl/voorschool

Meer weten
U kunt de gemeente Amsterdam bellen op 020 251 8315
voor meer informatie.
Of u stuurt een e-mail aan vve@amsterdam.nl
Of kijk op www.amsterdam.nl/voorschool
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