Inschrijfformulier noodopvang BSO

GEGEVENS VAN UW KIND
Voornaam:
Achternaam:
Burgerservicenr.:
Straat+huisnr.:
Postcode + plaats:
Huisarts:
Inentingen volgens het
rijksvaccinatieprogramma
van de GGD:

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
JA/ NEE

GEGEVENS Ouder 1 / verzorger 1 □ man □ vrouw
Achternaam:
…………………………………………………………………………….
Burgerservicenr.:
…………………………………………………………………………….
Straat+huisnr.:
…………………………………………………………………………….
Postcode+plaats:
…………………………………………………………………………….
Telefoon thuis:
…………………………………………………………………………….
Telefoon werk:
…………………………………………………………………………….
E-mailadres:
…………………………………………………………………………….
Burgerlijke staat:
…………………………………………………………………………….
GEGEVENS Ouder 2 / verzorger 2 □ man □ vrouw
Achternaam:
……………………………………………………………………………
Burgerservicenr.:
……………………………………………………………………………
Straat+huisnr.:
……………………………………………………………………..…….
Postcode+plaats:
…………………………………………………………………………...
Telefoon thuis:
……………………………………………………………………………
Telefoon werk:
…………………………………………………………………………...
E-mailadres:
…………………………………………………………………………...
Burgerlijke staat:
…………………………………………………………………………….
Naar welke school gaat
uw kind?
In welke groep zit uw
kind?

Jongen/meisje* Doorhalen wat niet van toepassing is
Geboortedatum:……………………………..….

Telefoon:………………………………………………..

Voorletters: …….…Voornaam:……………..….
Geboortedatum:..………………………………….

Telefoon mobiel: ………………………………….

Voorletters: ……Voornaam:……………………
Geboortedatum:………………………….……….

Telefoon mobiel: ………………………………...

…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….

GEGEVENS BUITENSCHOOLSE OPVANG
Voorkeur □ Jump In (Anna Paulowna)
BSO
□ Spoorbuurt (Anna Paulowna)
□ Op Zuid (Bovenkarspel)
□ Rozeboom (Bovenkarspel)
□ Gideon (Bovenkarspel)
□ Hopp In (Breezand)
□ Sie(je)zo (Callantsoog)

□ Eben Haezer (Den Helder)
□ Super Tof (Den Helder)
□ De Stek (Nieuwe Niedorp)
□ ‘t Snippertje (Nieuwe Niedorp)
□ Het Buitenhuis (Sint-Maartensbrug)

□ Seppelin (Slootdorp)
□ Seppelin Don Bosco (Wieringerwerf)
□ De Zilvermeeuw (Wieringerwerf)
□ Spring In (Wieringerwaard)
□ `t Zand

*49 weken open

Ingangsdatum opvang:
…………………………………………………………………………………………….
Heeft u al een kind bij ons geplaatst?
□ ja □ nee
Bijzonderheden/opmerkingen: …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
Voor een kostenindicatie verwijzen wij u naar de rekentool op onze website!
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Afname Buiten schoolse opvang (BSO) -product t.b.v. contract
•
•
•
•
•
•

Middels dit formulier geeft u aan welk product u voor de BSO wilt afnemen.
Indien u kiest voor BSO inclusief vakantie en vrije uren product, dan geeft u bij de vraag “gewenst aantal
vakantiedagen” aan hoeveel vakantie u wilt afnemen.
Heeft u meer nodig dan oorspronkelijk opgegeven, dan kan dit via incidentele vakantie en vrij uren opvang
afgenomen worden.
De kosten van het product vakantie en vrije uren opvang zijn verwerkt in de maandelijkse factuur.
Afhankelijk van het aantal kinderen tijdens vakantie, kunnen er in de vakantie groepen en vestigingen
worden samengevoegd.
Voor iedere vakantie, studiedag of margedag wordt geïnventariseerd of uw kind komt. Heeft u uw kind
opgegeven voor de vakantie, studiedag of margedag en achteraf is gebleken dat hij/zij niet is gekomen,
dan heeft u geen recht meer op deze dag.

Hoe in te vullen
• U vult voor elk kind afzonderlijk een formulier in.
• U geeft aan welk BSO-product u wenst.
• U geeft aan of u inclusief of exclusief vakantie en vrije uren product wenst.
• Indien u inclusief vakantie en vrije uren product afneemt, aankruisen hoeveel uren u wilt afnemen.
Naam kind: …………………………………………………………………….
Ik wens BSO-product:
voorschoolse opvang (VSO)
naschoolse opvang (NSO)
voorschoolse en naschoolse opvang (BSO)
alleen opvang tijdens vakanties, studiedagen en margedagen
Welke dagen5 wilt u gebruik maken van de BSO, VSO of NSO? Wilt u dit in onderstaand schema aankruisen:
Benodigde
opvang

Maandag
Ochtend

Dinsdag
Middag

Ochtend

Woensdag
Middag

Ochtend

Middag

Donderdag

Vrijdag

Ochtend

Ochtend

Middag

Reguliere
(schoolweken)
opvangdagen
Vakantie en vrij dagen-opvang:

ja

nee

Benodigd aantal uren vakantie en vrije dagen opvang:
75 uur,
100 uur , 125 uur.
Totaal gewenste uren op jaarbasis
……..………uren
Afhankelijk van de openingsuren van de locatie kan 75 uur gelijk staan aan 7,5 dag.
De uren zijn te combineren. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor 125 uur + 75 uur = 200 uur per jaar. Indien
uw locatie 10 uur per dag open is dan staat 200 uur voor 20 dagen per jaar.
Afhankelijk van uw BSO product worden vakantie en vrije uren van de vakantie en vrije dagen-opvang
afgeschreven. Als voorbeeld: u neemt standaard NSO af op maandag vanaf 14.00 uur. Indien een maandag een
studiedag is dan worden alleen de uren van 8.15 tot 14.00 uur van uw vakantie en vrije dagen opvang afgehaald.
Iedere vakantie, studiedag of margedag inventariseert de opvang locatie wanneer en hoeveel vakantiedagen u wilt
inzetten. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met het servicebureau.

5

BSO Buitenhuis biedt alleen opvang op ma, di, do, vrij en hanteert gedurende vakantieperiodes aparte openingstijden, neem
contact op met ons servicebureau voor meer informatie.
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