Kinderopvang & BSO
De Raetsingel 5
5831 KC Boxmeer

INSCHRIJFFORMULIER
Dagopvang / peutergroep / VSO / BSO / verlenging opvang / vakantieopvang *
Roepnaam: __________________________________ Achternaam kind: ________________________________________
Geboortedatum: ______________________________ Burgerservicenummer kind: _________________________________
Adres: _______________________________________________________________________________________________
Postcode: ___________________________________ Woonplaats: _____________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________ Geheimnummer: Ja / Nee *
Mobiel nummer: _____________________________ Naam basisschool: _______________________________________
Email adres:__________________________________________________________________________________________
Nationaliteit: _________________________________ Land van herkomst: ______________________________________
Gezinssamenstelling: aantal jongens _____ aantal meisjes ______ Plaats in het gezin (1e, …) _____________________
Huisarts: ____________________________________ Telefoonnummer huisarts: ________________________________
Gegevens die voor onze kinderopvang van belang zijn (onder behandeling van arts, specialist, logopedist, allergie,
medicatie):
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Inentingen volgens Rijks vaccinatie Ja / Nee *
Inentingen: O DKTP

O BMR

O Hib

O Pneu

Voorkeur voor dagdelen Dagopvang:
o maandagochtend (8.00-13.00)
o maandagmiddag (13.00-18.00)
o dinsdagochtend (8.00-13.00)
o dinsdagmiddag (13.00-18.00)
o woensdagochtend (8.00-13.00)
o woensdagmiddag (13.00-18.00)
o donderdagochtend( 8.00-13.00)
o donderdagmiddag (13.00-18.00)
o vrijdagochtend (8.00-13.00)
o vrijdagmiddag (13.00-18.00)

Voorkeur voor peutergroep (2 tot 4 jaar):
o Woensdag 8.30 tot 12.00 uur (blok D)
o Vrijdag 8.30 tot 12.00 uur (blok D)

O MenC

Voorkeur voor dagdelen BSO:
o Maandagmiddag
o Dinsdagmiddag
o Woensdagmiddag
o
o
o
o
o
o

Donderdagmiddag
Vrijdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur (blok F)
van 14.00 tot 18.00 uur (blok G)
van 14.30 tot 18.00 uur (blok H)
van 12.00 tot 18.00 uur (blok I)

Voorkeur voor VSO van 7.30 tot 8.30 uur :
o maandag
o dinsdag
o woensdag
o donderdag
o vrijdag

evt. voorkeur voor datum plaatsing: ___________________________
De Dag Door bepaalt de ingangsdatum.
De opvang kan starten indien de plaatsingsovereenkomst getekend en in bezit van De Dag Door is.
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Behoefte voor vakantieopvang (max 9 weken):
Vakantie*:
o __ weken of o max 9 weken
o Van 08.00 tot 13.00 uur (blok J)
o Van 13.00 tot 18.00 uur (blok K)
o Van 08.00 tot 18.00 uur (blok L)
In de zomervakantie is De Dag Door
2 aaneengesloten weken dicht.

Behoefte aan verlengde opvang voor VSO/ KDV /Peuter / BSO /
o op _______________ van ______ uur tot ______ uur
o op _______________ van ______ uur tot ______ uur
o op _______________ van ______ uur tot ______ uur
o op _______________ van ______ uur tot ______ uur
Verlengde opvang is afname mogelijk in overleg per half uur.
Anders: ………………………………………………………………………………………..

Kinderopvang De Dag Door bepaalt de definitieve plaatsing tijdens 40 schoolweken van uw kind.
De ondertekenende ouder of verzorger van bovengenoemd kind verklaart hierbij bekend te zijn en akkoord te gaan
met de vastgestelde algemene voorwaarden en bepalingen. Deze voorwaarden vormen een vast onderdeel van de
intakeprocedure en zijn te vinden op onze website.
Ouder(s) geven met ondertekening toestemming om gegevens uit observatie ten gunste van de ontwikkeling van
het kind te delen tussen onderwijs en opvang. Deze informatie kan gaan over de volgende ontwikkelingsgebieden
zoals: taalontwikkeling, ontluikende rekenontwikkeling, sociaal emotioneel gedrag, speel-en leergedrag, redzaamheid
en motoriek.
Ook geeft u toestemming dat leerkracht(en) en pedagogisch medewerk(st)er desgewenst informatie uitwisselen
betreffende de ontwikkeling van het kind. Dit om doorgaande lijn tussen onderwijs en opvang te waarborgen t.a.v.
de ontwikkeling van het kind.
Plaats: ________________________________________ Inschrijfdatum: ____________________________
Ondertekening ouder / verzorger:

Gegevens vader / verzorger:
Achternaam: _____________________________
Voornaam: _______________________________
Land van herkomst: ________________________
Nationaliteit: _____________________________
Hoogst afgeronde opleiding: _________________
Huidig beroep: ____________________________
Telefoon werk: ____________________________
Telefoon mobiel: __________________________

Gegevens moeder / verzorger:
Achternaam: _______________________________
Meisjesachternaam:__________________________
Voornaam: _________________________________
Land van herkomst: __________________________
Nationaliteit: _______________________________
Hoogst afgeronde opleiding: ___________________
Huidig beroep: ______________________________
Telefoon werk: ______________________________
Telefoon mobiel: ____________________________

Algemene gegevens ouders / verzorgers:
Burgerlijke staat: ________________________________________________________________
Eén-oudergezin ja / nee *
Taal die thuis gesproken wordt: _____________________________________________________

Onderstaande gegevens invullen indien adres ouder / verzorger anders is dan van kind
Adres: ____________________________________________________________ vader / moeder
Postcode: ___________________ Woonplaats: _______________________________________
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Indien van toepassing bijvoorbeeld in verband met verhuizing
Nieuw adres (vanaf): Op ___________________________________________________________
De wachtlijst sinds: _______________________________________________________________

Machtiging automatisch incasso:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Kinderopvang De Dag Door om
van zijn/haar onder vermelde bankrekening bedragen af te schrijven wegens genoten kinderopvang.
Bij de eerste incasso zal eveneens eenmalig het inschrijfgeld geïnd worden van € 15,00 conform onze
algemene voorwaarden en bepalingen.

IBAN banknummer: NL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Naam en voorletters rekeninghouder: ____________________________________________________
Woonplaats: ________________

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op dit formulier is vermeld.

Datum: _________________

Handtekening: __________________________________
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