
 

17 december 2020 

Zoals beloofd, komen we in deze nieuwsbrief terug op een aantal punten met betrekking tot de aangekondigde 

lock down, waaronder de noodopvanglocaties. 

 

De locatiemanagers hebben tot diep in de nacht en soms tot vroeg in de ochtend hard gewerkt om alle 

noodopvangaanvragen in goede banen te leiden. Een mix van ontroerende, ‘brutale’ en noodzakelijke aanvragen. 

We begrijpen dat veel ouders nu weer voor een grote uitdaging staan om werk en zorg voor de kinderen te 

combineren. Toch mogen we in opdracht van de overheid alleen kinderen opvangen van ouders die klant zijn van 

Wasko en waarvan tenminste één ouder een cruciaal beroep heeft. Zij mogen gebruikmaken van de uren die 

contractueel zijn afgesproken. Lastig, want als maatschappelijke kinderopvang vangen we het liefst alle kinderen 

op. We hadden deze situatie ook graag anders gezien zodat kinderen niet de dupe worden van deze situatie. 

 

Zoals gezegd zijn deze week alle locaties open. Met ingang van 21 december worden locaties samengevoegd. 

Hierdoor kunnen er groepjes kinderen worden samengesteld die met elkaar kunnen spelen en wordt voorkomen 

dat een kind slechts met één ander kind of pedagogisch medewerker zit. Uiteraard worden de groepen niet te 

groot en gelden alle gebruikelijke Corona veiligheidsregels voor kinderen, medewerkers en ouders.  

 

Vanaf maandag 21 december kan het zijn dat je kind op een andere locatie dan de eigen locatie wordt 

opgevangen. Het kan ook zijn dat je kind na de kerstvakantie wordt opgevangen op een andere locatie dan 

tijdens de kerstvakantie. Dit omdat er veel aanvragen zijn binnengekomen voor noodopvang in de periode na de 

kerstvakantie. Via je locatiemanager ontvang je een overzicht van noodopvanglocaties en de contactgegevens in 

jouw gemeente. Je vindt deze later ook terug op www.wasko.nl. 

 

We zorgen voor zo veel mogelijk ‘bekende gezichten’ maar door de quarantaine en thuisblijfregels kunnen we dat 

niet garanderen. Wat we wel kunnen garanderen is dat je kind met veel zorg wordt opgevangen. Ook voor hen 

ziet de wereld er weer een beetje anders uit. 

In onderstaand schema zie je hoe de komende periode de noodopvang is geregeld. 

 

We maken onderscheid in 2 periodes: 21 december t/m 1 januari (kerstvakantie) en vanaf 4 januari. 

   

http://www.wasko.nl/


Opvangsoort Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

DOV 
Locaties zijn samengevoegd en open op de gebruikelijke tijden voor 

kwetsbare kinderen en kinderen van ouders van wie ten minste één een 

cruciaal beroep heeft. 

PSG Gesloten. 

BSO 
Locaties zijn samengevoegd en hele dagen open voor kwetsbare kinderen 

en kinderen van ouders van wie één een cruciaal beroep heeft. 

TSO Geen TSO. 

   

Opvangsoort 4 januari t/m ten minste 17 januari 2021 

DOV 
Locaties zijn samengevoegd en open op de gebruikelijke tijden voor 

kwetsbare kinderen en kinderen van ouders van wie één een cruciaal 

beroep heeft. 

PSG Gesloten. 

VSO/NSO/BSO 
Locaties zijn samengevoegd. Kinderen worden net als normaal van en naar 

school gebracht. School vangt op tijdens schooltijd. Voor en na schooltijd 

vangen wij op. 

TSO TSO vindt plaats zoals altijd. 

  

Halen/brengen 

De laatste tijd was het op de meeste locaties niet mogelijk om op de groep zelf te komen. 

We kunnen ons voorstellen dat dit lastig is als je je kind voor het eerst op een andere locatie brengt. Onze 

medewerkers zorgen voor een warme overdracht en zullen belangrijke info over je kind delen met de 

noodopvanglocatie. In de locatie zelf is het dragen van een mondkapje verplicht. 

 

Factuur en betaling 

Betaal s.v.p. de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. Zo behoud je jouw plek op de opvang als deze 

straks weer voor iedereen opengaat. Compensatie van de overheid en Wasko volgt net als tijdens de vorige lock 

down, op een later moment. 

 

De factuur voor de maand januari 2021 wordt rond 28 december automatisch geïncasseerd. We vragen je met 

klem om alle facturen te betalen en de automatische incasso door te laten lopen. We voorzien een periode van 

chaos in onze administratie als ouders zelf besluiten om de facturen niet te betalen en/of de betaling te storneren. 

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt ook alleen als je de factuur hebt betaald. De teruggave door de overheid 

van je eigen bijdrage is gekoppeld aan je recht op kinderopvangtoeslag. Ook blijft dan de vertrouwde plek voor 

jouw kind(eren) op de opvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terug 

 

Ouders die hun facturen gewoon doorbetalen, krijgen de kosten voor kinderopvang gedurende de sluitingsperiode 

volledig vergoed. Een deel van de factuur wordt door de belastingdienst betaald en het deel van de eigen bijdrage 

wordt door Wasko vergoedt. Klik hier voor meer informatie: 'Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders 

voor de kinderopvang compenseren?' (even scrollen). 

 

Let op: voor TSO-ouders die geen noodopvang afnemen wordt tijdens de lock down de TSO niet gefactureerd. 

TSO valt niet onder de kinderopvangtoeslag en valt niet onder de compensatieregeling. 

 

Tot slot 

We staan aan de vooravond van wederom een lastige periode met feestdagen zoals we nog niet eerder hebben 

meegemaakt. Samen moeten we ervoor zorgen dat we de verspreiding van het coronavirus een halt toeroepen. 

Hierdoor loopt niet alles zoals we gewend zijn. Onze prioriteit ligt bij het bieden van veilige en fijne noodopvang 

aan de kinderen die dit nodig hebben, zodat hun ouders hun cruciale beroep kunnen uitoefenen. We vertrouwen 

op je begrip en medewerking. Houd rekening met elkaar, denk aan elkaar en ondanks alles wensen we je hele 

fijne feestdagen. 

  

Met vriendelijke groet, 

Rogier Vegter 

Directeur-bestuurder 

 

PS: indien je vragen hebt over de noodopvang of andere onderwerpen, vermeld dan s.v.p. de naam van de 

locatie. Op die manier kunnen we sneller reageren. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders


Aanvullende informatie: 

  

Kosten en tegemoetkoming (bron ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, 

ontvangen, net zoals de vorige keer, een tegemoetkoming voor  de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor 

alle typen formele opvang (kinderdagopvang, peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang) tot de maximum 

uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en 

worden eveneens verzocht hun factuur door te betalen. 

 

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. 

Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.  

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag. 

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse 

educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie. 

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang. 

 

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs, maar 

kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen 

bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt. Hieronder tref je de hoofdlijnen van de 

tegemoetkomingen.  

• Ouder die gebruik maken van kinderopvangtoeslag. 

Deze ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Er is altijd 

sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen ouders een 

tegemoetkoming ontvangen. De SVB zal – net als bij de sluiting in het afgelopen voorjaar - de tegemoetkoming 

aan ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen 

gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en 

hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend. Voor de kinderopvangtoeslag is het 

van belang dat de factuur wordt betaald. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de 

factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.  

• Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten. 

Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).  

• Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang. 

Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe 

informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk. 

  



 


