Inschrijfformulier BSO en VSO
Gegevens kind
Geslacht
Initialen
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
BSN

o

Jongen

o

Meisje

Heeft uw kind bij Samen Spelen op het
kinderdagverblijf of peuteropvang gezeten?

o

Ja

o

Nee

o

Heer

o

Mevrouw

o

Heer

o

Mevrouw

Gegevens ouder/verzorger 1
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer vast
Mobiel nummer
Telefoonnummer werk
Mailadres
BSN

Gegevens ouder/verzorger 2
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer vast
Mobiel nummer
Telefoonnummer werk
Mailadres
BSN

Gegevens achterwacht
Samen Spelen zal in zeer dringende gevallen de achterwacht bellen: dit doen de medewerkers alleen
wanneer zij de ouders/verzorgers telefonisch niet kunnen bereiken.

Naam:
Relatie tot het kind:
Telefoonnummer(s):
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Inschrijving BSO
Ik schrijf mijn kind in voor de volgende locatie:
o
o

BSO Wyck (VSO en BSO)
BSO Oda (BSO)

Voor

o
o

Type opvang

o
o
o
o

Keuze pakket

Buitenschoolse opvang
Voorschoolse opvang (vul de gegevens
in op pagina 3)
Structurele opvang
Flexibele opvang per dagdeel*
Schoolweken
School- en vakantieweken

* wanneer u uw kind inschrijft voor flexibele opvang hoeft u onderstaande tabellen niet in te vullen.

Aantal gewenste dagen
Gewenste startdatum
Voorkeur dagen
Ma

Di

Wo

Do

Vr

BSO (na school tot 18.00)
Verlenging (18.00 – 18.30)
Samen Spelen streeft ernaar uw kind te plaatsen op de dagdelen van uw voorkeur. Indien er (nog) geen plek is op deze dagdelen
kunt u tijdelijk van andere dagdelen gebruik maken totdat de dagdelen van uw eerste keuze beschikbaar zijn. Daarom vragen wij
u om hieronder alternatieve dagdelen in te vullen. Wij streven er altijd naar om u indien mogelijk in te plannen o.b.v. uw eerste
voorkeur.

Alternatieve dagen
Ma

Di

Wo

Do

Vr

BSO (na school tot 18.00)
Verlenging (18.00 – 18.30)
Samen Spelen biedt twee verschillende BSO-pakketten aan: opvang enkel in de schoolweken óf opvang in de school- en
vakantieweken. Wanneer u voor de laatste optie kiest, komt uw kind in de vakantie hele dagen (7.30-18.00/18.30) op die dagen
dat het in schoolweken naar de BSO komt.

Informatie basisschool
Basisschool
Groep
Naam leerkracht
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Inschrijving VSO
Aantal gewenste dagen (ochtenden)

Voorkeur dagen
Ma

Di

Wo

Do

Vr

VSO (7.30-8.45 uur)
Vervroegde VSO (7.00-8.45 uur)

Samen Spelen streeft ernaar uw kind te plaatsen op de dagdelen van uw voorkeur. Indien er (nog) geen plek is op deze dagdelen
kunt u tijdelijk van andere dagdelen gebruik maken totdat de dagdelen van uw eerste keuze beschikbaar zijn. Daarom vragen wij
u om hieronder alternatieve dagdelen in te vullen. Wij streven er altijd naar om u indien mogelijk in te plannen o.b.v. uw eerste
voorkeur.

Alternatieve dagen
Ma

Di

Wo

Do

Vr

VSO (7.30-8.45 uur)
Vervroegde VSO (7.00-8.45 uur)
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Aanvullende informatie – kosten
Als ouder/verzorger kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Om te bepalen waar u recht op
heeft kunt u onderstaande tabel gebruiken. U kunt hierbij de volgende vuistregel hanteren:
Indien u en uw eventuele partner allebei werken en/of een opleiding volgen, dan heeft u recht
op kinderopvangtoeslag;
Indien u en uw eventuele partner niet allebei werken en/of een opleiding volgen, dan heeft u
géén recht op kinderopvangtoeslag.

Beiden
werkend of
studerend
Niet beiden
werkend of
studerend

U heeft recht op:

Wat moet u doen?

Waar?

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvang-toeslag
aanvragen

www.toeslagen.nl

Geen recht op
toeslag

De kinderopvangtoeslag ontvangt u op uw eigen bankrekening van de overheid. U betaalt de
volledige factuur aan Samen Spelen BV.
Mocht u hulp nodig hebben of vragen hebben over de kosten, dan kunt u bellen naar 043-7370083 of
mailen naar info@samenspelen.net

Gegevens voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag
Let erop dat u het juiste LRKP-nummer kiest!
BSO Wyck
BSO Oda

LRK - nummer 573923103
LRK - nummer 254693180
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