
Samen leren en spelen 
op de voorschool

Hebt u voor uw kind een verwijzing 
gekregen voor de voorschool? 
Lees dan het verhaal van Maria.



VOORSCHOOL

Sara leert tellen, de dagen van  
de week, fietsen en liedjes zingen. 
Ook leert ze de Nederlandse taal goed.

De voorschool is 16 uur per week, voor kinderen van 2,5 - 4 jaar.

Sara leert nog veel meer op de voorschool. 
Bijvoorbeeld samenwerken met andere 
kinderen.

Het is fijn voor Sara dat ze veel leert op 
de voorschool. Dan gaat het straks beter 
op de basisschool. Dat is goed voor haar 
toekomst. 

En dit is Sara, mijn dochter. Sara gaat naar de voorschool.  

Ik vind de voorschool belangrijk omdat 
Sara daar lekker kan spelen en veel leert 
van de andere kinderen en de juffen.

Hi, mijn naam is Maria. 

16 uur per week



VOORSCHOOL

Ouders hebben verschillende inkomens. 
Daarom betalen ouders niet allemaal hetzelfde.

Een voorschool zoeken

Of kijk op: 
www.utrecht.nl/voorschool

Vraag het op het consultatiebureau.

Alle ouders met een verwijzing (indicatie) voor 16 uur voorschool  
krijgen 6 uur gratis.

Kosten

U kunt uw kind inschrijven bij de voorschool  
vanaf 1,5 jaar.
Uw kind kan starten als het 2,5 jaar oud is.

Wanneer uw kind 2,5 jaar is krijgt u  
van de kinderopvang-organisatie  
een contract-voorstel. 
Op dit voorstel staan ook uw kosten.

Aanmelden

6 uur gratis



Geen betaald werk

Dan kunt u een deel van het geld terugkrijgen van de belasting. 
Dit heet de kinderopvangtoeslag.
De kinderopvang-organisatie geeft u hier uitleg over als u het contract-voorstel krijgt.

of een verplichte  
inburgeringscursus

een studie een traject om  
werk te vinden

werk

Heeft u (en uw partner):

Heeft u een U-pas? Dan krijgt u 9 uur gratis. U betaalt voor 7 uur.

Een voorbeeld: 
De eigen bijdrage is dan ongeveer €7,50 per maand.

 9 uur gratis

Heeft u (en uw partner) geen betaald werk?  
Dan betaalt de gemeente een deel van de kosten voor de voorschool. 
De gemeente regelt dit zelf met de voorschool, u hoeft niks te doen.

Een voorbeeld: 
Voor mensen met een laag inkomen (max €19.433)  
is de eigen bijdrage ongeveer €11,- per maand.  


