INSCHRIJFFORMULIER PEUTEROPVANG
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: ………………………………………………………………………..
Taal die thuis gesproken wordt: …………………………………………………………………………………………………………………..
Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst: ja/nee*

Inschrijving:
1e
O
O
O
O
O
O

keuze
Peuteropvang
Peuteropvang
Peuteropvang
Peuteropvang
Peuteropvang
Peuteropvang

de Klaproos
de Speeldoos
Pippeloentje
het Klaverblad
het Peuterhuis
de Emmakröskes

2e
O
O
O
O
O
O

keuze
Peuteropvang
Peuteropvang
Peuteropvang
Peuteropvang
Peuteropvang
Peuteropvang

de Klaproos
de Speeldoos
Pippeloentje
het Klaverblad
het Peuterhuis
de Emmakröskes

Dagdelen (minimaal 2)
O Maandagochtend
O Dinsdagochtend
O Woensdagochtend
O Donderdagochtend
O Vrijdagochtend
Neemt uw kind deel aan het rijksvaccinatieprogramma: ja/nee*
Zo niet, welke vaccinaties ontvangt uw kind niet:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bijzonderheden van uw kind (allergieën, ziektes etc.):……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

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

Website: www.swwkinderopvang.nl
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.
Ontwikkelingsvolgmode l (OVM):
In de kinderopvang 0-4 wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd en vastgelegd door middel van
een ontwikkelingsmodel (OVM). Als uw kind de opvang verlaat worden deze gegevens met u besproken
en doorgegeven aan de basisschool en de buitenschoolse opvang.
Ik heb wel/geen* bezwaar tegen het observeren en registreren van de ontwikkelingsgegevens van
mijn kind met behulp van het OVM.
Ik heb wel/geen* bezwaar tegen overdracht van het OVM aan de basisschool en de buitenschools e
opvang.
Ouderhulp
Bij een aantal activiteiten doen we een beroep op de ouders. Wilt u:
Helpen bij uitstapjes: ja/nee*
Helpen met vervoer: ja/nee*
Bent u bereid om eventueel zitting te nemen in de oudercommissie : ja/nee*
Mocht u bij een van deze activiteiten/oudercommissie nodig zijn, dan wordt u door onze pedagogische
medewerkers benaderd.
*a.u.b. doorstrepen wat niet van toepassing is

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:……………………………………..

