
AANVRAAGFORMULIER KINDEROPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

1. Ouder(s)/verzorger(s), ‘aanvrager’ Gegevens kind, ‘kind’ 

Naam ……………………… Naam en voorletters kind ………………………

Adres ……………………… Roepnaam ………………………

Postcode/plaats ……………………… Verwachte geboortedatum ………………………

Telefoon ……………………… Geboortedatum ………………………

Mobiel tel. ………………………

Emailadres       ……………………… O  Jongen       O  Meisje 

O  Onbekend (nog niet geboren)

   

1. Per wanneer wilt u gebruik gaan maken van de kinderopvang?
Ingaande op dag:…..……maand:……….……jaar:…………

2. Aanvullende gegevens (indien bekend)
Eventuele school van het kind:           ……………………………………………………………………….. 
Eventuele bijzonderheden (eventuele ziekte, lichamelijke problemen, ontwikkelingsachterstand, 
allergie, dieet) van het kind: 
……………………………………………………………………………………………………………….

3. Van welke locatie wilt u gebruik gaan maken voor het kinderdagverblijf: 
1e keus is gewenste locatie, 2e keus is indien er geen plaats is op de gewenste locatie.
1e keus 2e keus
O  Poortugaal O  Poortugaal
O  Rhoon Portland O  Rhoon Portland

4. Ik wil graag gebruik maken van: Kinderdagverblijf 0-4 jaar, op de volgende contractbasis:
    Er zijn meerdere keuzemogelijkheden, dus combineren kan!
O Volledige opvanguren; de mogelijkheid om te brengen en halen tussen 07.00 uur en 19.00 uur
O 10 uurs-opvang; tussen 08.00 uur en 18.00 uur
O 52 weken opvang,
O 40 weken opvang; gedurende alle landelijke schoolweken van de regio
O flexibele opvang; wisselende dagen per week/maand 
O Horizontale groep; 0-2 jaar
O Horizontale groep; 2-4 jaar
O Verticale groep; 0 – 4 jaar

Op de volgende dagen en/of dagdelen:
O maandag O morgen O middag
O dinsdag O morgen O middag 
O woensdag O morgen O middag 
O donderdag O morgen O middag 
O vrijdag O morgen O middag 

5. Van welke locatie wilt u gebruik gaan maken voor de BSO:
1e keus is gewenste locatie, 2e keus is indien er geen plaats is op de gewenste locatie
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1e keus  2e keus
O  Poortugaal: VSO/NSO/Vakantie O  Poortugaal: VSO/NSO/Vakantie
O  Rhoon Portland:VSO/TSO/NSO/Vakantie        O  Rhoon Portland:VSO/TSO/NSO/Vakantie
O  Rhoon Essendael: NSO/Vakantie O  Rhoon Essendael: NSO/Vakantie 

6.Ik wil gebruik maken van de Buitenschoolse opvang, op de volgende contractbasis:
O voorschoolse  opvang (VSO) 

O naschoolse opvang (NSO)
O tussenschoolse opvang (TSO; alleen beschikbaar bij locatie Portland)
O vakantieopvang 12 weken (Vakantie)
O 40 weken opvang; gedurende alle landelijke schoolweken van de regio
O flexibele opvang; wisselende dagen per maand

Op de volgende dagen:
O maandag    O voorschoolse O tussenschoolse      O naschoolse O vakantie    
O dinsdag    O voorschoolse O tussenschoolse      O naschoolse O vakantie    
O woensdag    O voorschoolse            O naschoolse O vakantie  
O donderdag    O voorschoolse O tussenschoolse      O naschoolse O vakantie  
O vrijdag    O voorschoolse O tussenschoolse      O naschoolse O vakantie

  

6. Heeft u meer kinderen die van onze kinderopvang gebruik maken?
O  nee O  ja, naam kind: …………………………….. O  groep: …………………………..

7. Heeft u een wens die u hierboven niet bent tegengekomen, laat het ons weten
O nee                 O ja, want 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

8. Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren bekend te zijn met onze aanmeldings- en plaatsingsprocedure
voor kinderopvang, evenals met de Algemene Voorwaarden en Bepalingen Kinderopvang, en 
verklaart/verklaren zich hieraan te conformeren.

Plaats .................... Datum .............. Handtekening aanvrager: ……………………… 

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende gelegenheid te hebben gegeven tot het doorgeven 
van uw gegevens en danken u voor uw aanmelding.
Nadat wij uw aanmelding/inschrijving ontvangen hebben nemen wij contact met u op om de 
mogelijkheden met u te bespreken.
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