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Inschrijfformulier buitenschoolse opvang (BSO), voorschoolse 

opvang (VSO) en peuteropvang 

  

Gegevens kind  
Naam       :_____________________________________jongen/meisje  

Roepnaam       :__________________________________________________  

Geboortedatum    :__________________________________________________  

Burgerservice nummer  :__________________________________________________  

Adres       :__________________________________________________  

Postcode      :__________________________________________________  

Woonplaats      :__________________________________________________  

Telefoonnummer    :__________________________________________________  

E-mail adres     :__________________________________________________  

Gezinssamenstelling   : aantal: ___________broertje(s),leeftijd(en):  ________  

         

  

 : aantal: ___________zusje(s),     leeftijd(en):  ________      

            

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)  

Vader  
Naam vader     :__________________________________________________  

Geboortedatum    :__________________________________________________  

Burgerservice nummer  :__________________________________________________  

Adres*       :__________________________________________________  

Woonplaats*     :__________________________________________________  

Telefoonnummer*    :__________________________________________________  

Mobiel telefoonnummer  :__________________________________________________  

Werkgever      :__________________________________________________  

Telefoonnummer werk  :__________________________________________________   
*alleen invullen als het afwijkt van de gegevens van het kind  
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Moeder  
Naam moeder     :__________________________________________________  

Geboortedatum    :__________________________________________________  

Burgerservice nummer  :__________________________________________________  

Adres*       :__________________________________________________  

Woonplaats*     :__________________________________________________  

Telefoonnummer*    :__________________________________________________  

Mobiel telefoonnummer  :__________________________________________________  

Werkgever      :__________________________________________________  

Telefoonnummer werk  :__________________________________________________  
* alleen invullen als het afwijkt van de gegevens van het kind  

Noodnummers    
Naam       :_________________________  tel.nr:_________________  

Naam       :_________________________  tel.nr:_________________  

  

Plaatsingswensen BSO 

Hieronder kunt u aangeven van welke opvang u gebruik wilt maken en op welke dagen.   

Gewenste ingangsdatum :_____________________________________________________  

Gewenste opvang    : O BSO (naschoolse opvang) inclusief schoolvakanties  

 : O BSO (naschoolse opvang) exclusief schoolvakanties    

:Opvangtijden BSO: van 14.30 uur-18.30 uur tijdens schoolweken,  op studie- en vakantiedagen 

van 8.15 – 18.30 uur (extra uren worden in rekening gebracht).  

Gewenste opvangdagen BSO : O maandag  

: O dinsdag   

                 : O woensdag  

: O donderdag   

: O vrijdag (van 12.15-18.30 uur > groep 1 t/m 4) 

: O vrijdag (van 14.30-18.30 uur > groep 5 t/m 8) 

 

BELANGRIJK: IN DE ZOMERVAKANTIE 2020 IS HET KINDCENTRUM 2 WEKEN IN ZIJN GEHEEL 

GESLOTEN. DIT ZIJN WEEK 3 EN WEEK 4 VAN DE ZOMERVAKANTIE! 
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Plaatsingswensen VSO 

Hieronder kunt u aangeven op welke dagen u gebruik wilt maken van de VSO.   

Gewenste ingangsdatum :_____________________________________________________  

Gewenste opvang             : O VSO (voorschoolse opvang, aangeboden bij > 5 aanmeldingen)   
   van 7.00 uur tot 8.30 uur tijdens schoolweken, niet tijdens schoolvakanties en studiedagen.   

Gewenste opvangdagen VSO : O maandag  * 

: O dinsdag * 

                        : O woensdag * 

: O donderdag * 

: O vrijdag * 

* bij voldoende aanmeldingen gaan wij open  

 

Plaatsingswensen peuteropvang 

Gewenste ingangsdatum :_____________________________________________________  

Gewenste dagdeel peuteropvang :  O maandag (van 8.30-11.45 uur) 

O dinsdag  (van 8.30-11.45 uur) 

                   O woensdag  (van 8.30–12.15 uur) 

O donderdag  (van 8.30-11.45 uur) 

O vrijdag (van 8.30-12.15 uur) 

De peuteropvang gaat open om 8.30 uur. Tussen 8.30-9.00 uur mogen ouders aanwezig blijven.  
Om 9.00 uur ‘start’ de peutergroep. 
 

Medische gegevens  
Naam huisarts     :__________________________________________________  

Telefoonnummer    :__________________________________________________  

Naam tandarts    :__________________________________________________  

Telefoonnummer    :__________________________________________________  

Medische bijzonderheden  :__________________________________________________  

Allergieën                            0 nee        0 ja, nl.__________________________________ 
 

Volgt uw kind het rijksvaccinatieprogramma?    

  

  
 
 
 
 

 
O ja       

 
O nee  
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Overige vragen  

 

Wilt u zitting nemen in de oudercommissie van de 
kinderopvang? 

  O ja    O nee   

  

Toestemming voor beeldgebruik  

Via school ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven of wij beeldmateriaal van uw kind 

mogen gebruiken en voor welke media. Heeft u dit formulier niet ontvangen?  

Vraag er dan even naar bij de administratie.   

  

Opmerkingen      

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

   

Handtekening ouder/verzorger   :_________________________________  

  

Plaats           :_________________________________  

  

Datum          :_________________________________  

 

 

 

 

➢ Vergeet u niet pagina 5,6 en 7 in te vullen indien van toepassing?  
 

 

 

Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag voor peuteropvang 
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Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag voor 

peuteropvang 

  

Let op! Werkt u beiden? Of werkt u als alleenstaande ouder? Dan heeft u geen recht op gemeentetoeslag 

peuteropvang, maar kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij het Rijk via www.toeslagen.nl1.  

  

Weet u niet of u recht heeft op kinderopvangtoeslag? Maakt u dan een proefberekening op de website van 

de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/  

  

  

1.  
  

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)  

  

  Gegevens ouder/verzorger 1  Gegevens ouder/verzorger 2 
(indien van toepassing)  

Voorletters      

Achternaam      

Burgerservicenummer (BSN)      

Adres      

Postcode en woonplaats      

Woonplaats      

  

  

2.  
  

Gegevens kind(eren) waar u gemeentetoeslag peuteropvang voor aanvraagt  

  

  1e kind  2e kind  

Voornaam      

Achternaam      

Burgerservicenummer (BSN)      

Geboortedatum      

  1 Een overschrijding van het maximum aantal uren kinderopvang waarover men recht heeft op kinderopvangtoeslag (140% van de 

arbeidsuren van de minst werkende ouder) geeft geen recht om deze “Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” in te vullen. In de 

basis heeft men dan namelijk wel recht op kinderopvangtoeslag.  
U hebt wel recht op kinderopvangtoeslag in geval van:  

 bijstand en werk,  
 uitkering als kunstenaar en volgt een traject gericht op arbeidsinschakeling (WWIK)  
 u bent jonger dan 18 jaar en hebt bijstand en studeert  
 u volgt een re-integratie-traject en hebt geen  uitkering of werkgever  
 u volgt een inburgeringstraject op grond van de Wet inburgering  
 u volgt een re-integratie-traject via UWV of gemeente  
 of u bent student  

http://www.toeslagen.nl/
http://www.toeslagen.nl/
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Inkomen en verklaring dat u recht heeft op  

gemeentetoeslag Peuteropvang  
  

Hierbij verklaren wij/ verklaar ik geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag, zoals bedoeld in artikel 1.1. 

van de Wet Kinderopvang   

  

 Door de bijgevoegde Inkomensverklaring (en)  

Deze verklaring vraagt u, in geval van 2 ouders/verzorgers beiden, gratis aan via de  

Belastingtelefoon 0800 – 0543. U ontvangt de inkomensverklaring(en) binnen 5 tot 7 werkdagen  

  

 De bijgevoegde Inkomensverklaring(en) klopt/kloppen niet meer, omdat:  

…………………………………………………………………………………………………………………  

  

U voegt bewijsstukken toe zoals een WW-beschikking, beschikking uitkering gemeente, uitschrijving Kamer 

van Koophandel als zelfstandig ondernemer.  

  

 Ik kan/wij kunnen geen Inkomensverklaring(en) ontvangen, omdat:  

…………………………………………………………………………………………………………………  

  

U voegt bewijsstukken toe zoals gegevens van de uitkeringsinstantie  

  

Let op!  

Wanneer u geen bewijs van uw inkomsten inlevert, betaalt u automatisch de hoogste ouderbijdrage.  
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Verklaring en ondertekening  
  

  

a. Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld.  

b. Bij onjuiste informatie wordt onterecht ontvangen gemeentetoeslag teruggevorderd.  

c. Ik ben bereid tussentijds gegevens te verstrekken als de gemeente daar om vraagt.  

d. Ik weet dat wijzigingen die het recht op gemeentetoeslag peuteropvang kunnen beïnvloeden 

onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de gemeente, onder overlegging van bewijsstukken.  

  

  

Handtekening ouder/verzorger       Handtekening ouder/verzorger   

  

  

  

Datum:             Datum:  

  

  

  

Bijlagen  

Altijd meesturen:  

• Inkomensverklaring van beide ouders/verzorgers  

  

Meesturen indien van toepassing:  

• Bewijsstukken van geen recht op kinderopvangtoeslag, zoals WW-beschikking of ontslagbrief  

• Bewijsstukken inkomen (bij niet aan kunnen vragen van inkomensverklaring(en))  

 


