INSCHRIJFFORMULIER BUITENSCHOOLSE OPVANG
Bezoekadres: H. Mulierweg 20, 7101CA Winterswijk
Telefoon: 0543-546060, email: info@swwbv.nl

Website: www.swwkinderopvang.nl
Gegevens kind:
Voornaam: ……………………………………………………………………………………… …
Achternaam: ……………………………………………………………………………………..
Geboortedatum: ………………………………………………………………………….…….
Burgerservicenummer: ……………………………………………………………………..
Gewenste plaatsingsdatum: ……………………………………………………………..

Gegevens ouder/verzorger 1:

meisje/jongen

Gegevens ouder/verzorger 2:

(aanvrager belastingdienst)

Voornaam: ……………………………………………………….
Achternaam: …………………………………………………….
Geboortedatum: ………………………………………………
Straat: ……………………………………………………………..
Postcode en Woonplaats: ………………………………..
Telefoon thuis: …………………………………………………
Mobiele telefoon: ……………………………………………..
Emailadres: ……………………………………………………..
Werkgever/plaats: …………………………………………..
Telefoon werk: …………………………………………………
Nationaliteit: ……………………………………………………
Burgerservic enummer: ……………………………………

Voornaam: ………………………………………………………….
Achternaam: ………………………………………………………
Geboortedatum: …………………………………………………
Straat: …………………………………………………………………
Postcode en Woonplaats: ………………………………….
Telefoon thuis: ……………………………………………………
Mobiele telefoon: ……………………………………………….
Emailadres: …………………………………………………………
Werkgever/plaats: ……………………………………………..
Telefoon werk: ……………………………………………………
Nationaliteit: ………………………………………………………
Burgerservicenummer: ………………………………………

Naam en telefoonnummer persoon(anders dan ouder/verzorger)die gebeld kan worden in geval van nood:
.......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam en telefoonnummer huisarts van uw zoon/dochter: …………………………………………………………………………
Naam en telefoonnummer tandarts van uw zoon/dochter: ………………………………………………………………………..
Naam en telefoonnummer basisschool van uw zoon/dochter: …………………………………………………………………..

Inschrijving:
O BSO de Boemerang (4-7 jaar)
O Sport & spel BSO Kicken (7-13 jaar)
Gewenste dagdelen:
Maandag
O van……………..tot……….…..uur
Dinsdag
O van……………..tot……….…..uur
Woensdag
O van……………..tot……….…..uur
Donderdag
O van……………..tot……….…..uur
Vrijdag
O van……………..tot……….…..uur
Voorschoolse opvang (tot 8.30 uur):
Maandag
O 07.00 uur O 07.30 uur
Dinsdag
O 07.00 uur O 07.30 uur
Woensdag
O 07.00 uur O 07.30 uur
Donderdag
O 07.00 uur O 07.30 uur
Vrijdag
O 07.00 uur O 07.30 uur

Verlengde opvang:
Maandag
O 18.30 uur
Dinsdag
O 18.30 uur
Woensdag
O 18.30 uur
Donderdag
O 18.30 uur
Vrijdag
O 18.30 uur

O
O
O
O
O

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

uur
uur
uur
uur
uur

Flexibele opvang:
gemiddeld aantal uren per maand: ……………
(uitgaand van minimaal 3 uur per dagdeel)
Contractkeuze:
O Zorgeloos contract
O 45 weken contract
O Flexibel contract

Neemt uw kind deel aan het rijksvaccinatieprogramma: ja/nee*
Zo niet, welke vaccinaties ontvangt uw kind niet:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INSCHRIJFFORMULIER BUITENSCHOOLSE OPVANG
Bezoekadres: H. Mulierweg 20, 7101CA Winterswijk
Telefoon: 0543-546060, email: info@swwbv.nl

Website: www.swwkinderopvang.nl
Bijzonderheden van uw kind (allergieën, ziektes etc.):……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Toestemmingen:
Beeldmateriaal (foto’s en video’s):
Ik geef wel/geen* toestemming om foto’s van mijn kind te plaatsen in ouderportaal Konnect.
Alleen ouders/verzorgers van de groep hebben hier toegang toe.
Ik geef wel/geen* toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van mijn kind voor interne
scholing van medewerkers van SWW Kinderopvang.
Ik geef wel/geen* toestemming voor het plaatsen van foto’s of video’s van mijn kind op de website
van SWW Kinderopvang.
Ik geef wel/geen* toestemming voor het plaatsen van foto’s of video’s van mijn kind op de
Facebookpagina van SWW Kinderopvang.
Ik geef wel/geen* toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van mijn kind voor externe
publicatie.
Zelfstandig fietsen (indien van toepassing)
Ik geef wel/geen* toestemming dat mijn kind zelfstandig van de school naar de BSO en naar huis
fietst.
Ik geef wel/geen* toestemming dat mijn kind zelfstandig van de BSO naar een sportclub of
vereniging fietst.
Zwemdiploma
Mijn kind is wel/niet* in het bezit van een zwemdiploma.
Zo ja, welke diploma’s bezit uw kind:…………………………………………………………………………………………………………..
Oudercommissie:
Bent u bereid om eventueel zitting te nemen in de oudercommissie : ja/nee*
*a.u.b. doorstrepen wat niet van toepassing is
Basisgroepen
Uw kind wordt in een vaste basisgroep, conform de wettelijke regels uit de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen geplaatst. Met ondertekening van dit formulier geeft u ons gedurende
de hele overeenkomst met SWW Kinderopvang toestemming om uw kind(eren) tijdelijk in een andere
basisgroep te plaatsen tijdens uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld wanneer groepen samengevoegd
worden vanwege een lager kindaantal, tijdens vakantietijd of tijdens een extra activiteit.

Tenslotte verklaart u hiermee kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ons
privacy protocol, te vinden op onze site www.swwkinderopvang.nl, en gaat u akkoord met het
verwerken van uw persoonsgegevens.

Handtekening ouder/verzorger:

…………………………………...

Datum:……………………………………..

