Inschrijfformulier Peutergroep

Kinderopvang de Bevelanden
•

Met dit formulier kunt u uw kind inschrijven voor de peutergroep.

•

Voor de peutergroep betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage (zie E.). Wanneer u als
ouder(s)/verzorger(s) beiden (full- of parttime) werkt of studeert of wanneer u een alleenstaande
werkende of studerende ouder bent, profiteert u van lagere kosten door de Wet kinderopvang (zie F.).
Voor meer informatie kijkt u op onze website: www.kinderopvangdebevelanden.nl of belt u met de
afdeling Advies&Bemiddeling: (0113) 61 90 90.

•

Eén inschrijfformulier per kind invullen. Meer formulieren kunt u downloaden op
www.kinderopvangdebevelanden.nl of zijn te verkrijgen via het Centraal Kantoor van Kinderopvang de
Bevelanden. Wilt u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk invullen.

•

De kosten voor inschrijving bedragen € 15,00.

•

Alle gegevens die u op dit formulier invult, zijn uitsluitend bedoeld voor de administratie van
Kinderopvang de Bevelanden. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden
verstrekt.

A. LOCATIE
Voor welke peutergroep schrijft u uw kind in?
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

De Polderrakkertjes, Kuyperlaan 15, 4463 SH Goes
Doornroosje, Bergweg 12, 4461 NB Goes
De Teddybeer, Elvis Presleylaan 105, 4462 LB Goes
’t Ganzenest, Evertsenstraat 15, 4461 XN Goes
Wilhelminaputters, Brugstraat 4, 4475 Wilhelminadorp*
Het Terpje, Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AH Kloetinge
de Brave Hendrikjes, Te Werfstraat 18, 4472 AN ‘sHHendrikskinderen
’t Arendsnest, Slotstraat 15, 4458 BJ, ‘s-Heer Arendskerke
De Tjoekjes, Oostkerkestraat 24, 4471 BB Wolphaartsdijk
De Krukeltjes, Deltastraat 2, 4474 AK Kattendijke
’t Speeluus, Lange Meet 3, 4421 GR Kapelle
de Blokkendoos, Lange Meet 3, 4421 GR Kapelle
De Wemelaartjes, Dorpsplein 1, 4424 CA Wemeldinge
De Doordouwertjes, Hontestraat 1a, 4411 CK Rilland
Ref. peutergroep Rilland, Hontestraat 1a, 4411 CK Rilland
De Hummelsoos, Kerkhoekstraat 20, 4401 GD Yerseke
Ukkepuk, Montessoristraat 1, 4416 EA Kruiningen
Kiekeboe, Kruiningen, Marconistraat 16, 4416 DE Kruiningen
De Boefjes, Eendracht 1c, 4417 CA Hansweert
De Krukeltjes, burg. Sandbergstraat 15a, 4413 CL Krabbendijke
De 7 Geitjes, Groene Kruisstraat 11, 4414 AL Waarde
De Boelies, Barkey Wolfstraat 18, 4494 NP Geersdijk
De Peut, Nieuwstraat 32, 4493 BD Kamperland
’t Guusuus, Wilhelminastraat 2a, 4484 AG Kortgene
Alteklein, Noordlangeweg 6, 4485 AP Kats
Peuterleut, Julianastraat 32a, 4491 GB Wissenkerke
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(0113) 21 15 11
(0113) 21 31 43
(0113) 32 35 67
(0113) 21 14 92
06 30 84 81 98
(0113) 22 84 34
(0113) 22 10 94
06 12 15 76 28
06 30 42 48 51
(0113) 62 19 15
(0113) 34 28 44
(0113) 34 28 44
(0113) 62 10 62
(0113) 55 24 98
(0113) 55 24 98
(0113) 57 20 80
(0113) 38 32 26
(0113) 38 26 74
(0113) 38 13 76
(0113) 50 13 69
(0113) 50 14 43
(0113) 30 10 88
(0113) 37 61 18
06 20 90 80 72
(0113) 60 04 12
(0113) 37 16 95

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

’t Kwetternest, Havelaarstraat 101d, 4486 BB, Colijnsplaat
Jodocus, Kalootstraat 2A, 4454 BH Borssele
Dikkie Dik, Smitsweg 24A, 4438 AH Driewegen
Olleke Bolleke, Egelantierstraat 3, 4431 EP ´s-Gravenpolder
Dreumesland, Deken Tomaslaan 35, 4453 AK ´s-Heerenhoek
De Keetschoppertjes, Stengeplein 4, 4451 CX Heinkenszand
De Huus, Oostendestraat 4A, 4433 AK Hoedekenskerke
Hummeloord, Sportweg 2, 4434 AE Kwadendamme
De Leeuwtjes, Scheldestraat 1A, 4456 AR Lewedorp
Hummelhonk, Hertenweg 2, 4455 TL Nieuwdorp
Het Nissehonk, Dorpsplein 28, 4443 AE Nisse
Duimeland, Vanderbijlparkstr. 1, 4436 AC Oudelande
De Duimelotjes, Burg Andriessenstr.1, 4441 AN Ovezande

06 48 92 22 63
(0113) 35 40 18
(0113) 65 50 48
(0113) 31 61 52
(0113) 35 09 58
(0113) 56 39 55
(0113) 63 41 53
(0113) 64 97 23
06 20 65 04 04
(0113) 61 29 97
(0113) 64 95 96
(0113) 54 85 78
06 21 61 29 37

* Op peuterspeelzaal Wilhelminaputters is het niet mogelijk om gebruik te maken van de regeling die de Wet kinderopvang
biedt. Alle ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage, die onder E. genoemd wordt.

In de bijlage kunt u bij de peutergroep van uw keuze aangeven naar welke blokken uw voorkeur uitgaat. Niet alle
peutergroepen zijn op dezelfde tijd geopend.

B. GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS
Wat is uw gezinssituatie?
q
q
q
q

Gehuwd/samenwonend, beide partners inkomen uit werk of studerend (u profiteert van de Wet
kinderopvang).
Alleenstaand, inkomen uit werk of studerend (u profiteert van de Wet kinderopvang).
Gehuwd/samenwonend, (maximaal) één van de partners inkomen uit werk.
Alleenstaand, geen inkomen uit werk.

ouder/verzorger 1
naam
…………………………………………

ouder/verzorger 2 (indien van toepassing)
naam
……………………………………………

voorletters

………………………………………… voorletters
……………………………………………
q man q vrouw
q man q vrouw
geboortedatum …………………………………………. geboortedatum ………………………………………….
BSN (sofinummer) …….……………………………… BSN (sofinummer)
…….……………………………
adres
………………………………………… adres
……………………………………………
postcode
………………………………………… postcode
……………………………………………
woonplaats
………………………………………… woonplaats
……………………………………………
tel. privé
………………………………………… tel. privé
……………………………………………
tel. werk
………………………………………… tel. werk
……………………………………………
mobiel
………………………………………… mobiel
……………………………………………
e-mail
………………………………………… e-mail
……………………………………………
Bank- of girorekeningnummer van één of beide ouder(s)/verzorger(s) ……………………………………………

C.

GEGEVENS KIND

achternaam
…………………………………………
voornaam
…………………………………………
BSN (sofinummer) ……………………………………
geboortedatum …………………………………………
gewenste ingangsdatum opvang ……………………..
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•
•
•
•

Heeft er al een broertje of zusje opvang bij Kinderopvang de Bevelanden?
q ja q nee
Naam en tel. nummer huisarts …………………………………………………………………………..…….
Is of wordt uw kind ingeënt conform het landelijke vaccinatieprogramma?
q ja q nee
Let op: zijn er bijzonderheden (bijv. ernstige allergie, een beperking of het gebruik van hulpmiddelen
bij het slapen, etc.) waar wij bij de opvang van uw kind rekening mee moeten houden? q ja q nee
Indien ja, toelichting:
……………………………………………...................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Is uw kind WA verzekerd?
q ja q nee

•

D.

GEGEVENS VOOR SUBSIDIE PEUTERGROEP

De peutergroep kan extra subsidiegeld krijgen van de gemeente voor het opvangen van kinderen uit
bepaalde doelgroepen. Deze subsidie is bedoeld om de ontwikkeling van de kinderen extra te stimuleren.
Om te bepalen welke kinderen tot deze doelgroep behoren hebben we een aantal gegevens nodig. Wilt u zo
vriendelijk zijn deze vragen te beantwoorden?
ouder/verzorger 1

ouder/verzorger 2 (indien van toepassing)

Naam hoogst genoten onderwijs of diploma

Naam hoogst genoten onderwijs of diploma

q Lagere school (max. tot 13 jaar) / (v)so-zmlk

q Lagere school (max. tot 13 jaar) / (v)so-zmlk

q Lager beroepsonderwijs (lbo)

q Lager beroepsonderwijs (lbo)

q Lagere agrarische school (las)

q Lagere agrarische school (las)

q Lagere technische school (lts)

q Lagere technische school (lts)

q Lager economisch en administratief onderwijs (leao)

q Lager economisch en administratief onderwijs (leao)

q Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs (lhno)

q Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs (lhno)

q Ambachtsschool

q Ambachtsschool

q Huishoudschool

q Huishoudschool

q Technische school

q Technische school

q MAVO (mulo) of VMBO (gemengde of theoretische

q MAVO (mulo) of VMBO (gemengde of theoretische

leerweg) minimaal 3 of 4 jaar

leerweg) minimaal 3 of 4 jaar

q HAVO (MMS) meer dan 2 jaar

q HAVO (MMS) meer dan 2 jaar

q VWO (hbs), mbo, hbo of universiteit meer dan 2 jaar

q VWO (hbs), mbo, hbo of universiteit meer dan 2 jaar

q Anders, namelijk: ………………………………………

q Anders, namelijk: ………………………………………

q Tot welke leeftijd: ………………………………………

q Tot welke leeftijd: ………………………………………

Diploma behaald

Diploma behaald

q ja

q ja

q nee

q nee

Indien nee: aantal jaren dat u die opleiding hebt gevolgd:

Indien nee: aantal jaren dat u die opleiding hebt gevolgd:

………………………………………

………………………………………

Indien ja: waar / wanneer is het diploma gehaald

Indien ja: waar / wanneer is het diploma gehaald

Naam school :

………………………………………

Naam school :

………………………………………

Plaats:

………………………………………

Plaats:

………………………………………

Land:

………………………………………

Land:

………………………………………

Jaar:

………………………………………

Jaar:

………………………………………
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E. OUDERBIJDRAGE
Let op: dit is alleen van toepassing wanneer u niet onder de Wet kinderopvang valt (u hebt in de
bijlage kolom A ingevuld). Ga hierna naar onderdeel G. Sla onderdeel F. over.
Voor het bezoek van uw kind aan de peutergroep betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage volgens
onderstaande tabel (tarieven 2010). De ouderbijdrage wordt 11 maanden per jaar in rekening gebracht.
Vaste afname 2 dagdelen van 2,5 uur
Bruto gezinsinkomen per maand
tot € 1457,49
€ 1457,50 - € 2009,99
€ 2010,00 - € 2561,99

ouderbijdrage per maand
€ 35,43
€ 40,42
€ 46,36

€ 2562,00 - € 3201,99
€ 3202,00 - € 3842,99
€ 3843,00 en hoger

€ 53,89
€ 60,89
€ 69,92

Verlengde afname van 0,5 uur

Per halfuur
€ 3,38

Om uw ouderbijdrage te kunnen bepalen verzoeken wij u, samen met dit inschrijfformulier,
inkomensgegevens mee te sturen. Dit kan door middel van:
• een kopie van een jaaropgave of recente loonstroken van u en (indien van toepassing) uw partner of;
• een kopie van een recente aanslag inkomstenbelasting van u en (indien van toepassing) uw partner.
Let op: wanneer wij van u geen inkomensgegevens ontvangen, wordt u ingedeeld in de hoogste
tariefgroep uit de ouderbijdragetabel.
q Het bruto gezinsinkomen is € 3.843,- of hoger. Ik stuur geen inkomensgegevens op en betaal bij afname
van 2 dagdelen van 2,5 uur een ouderbijdrage van € 69,92 per maand.

F. OVERZICHT KOSTEN PEUTERGROEP ONDER DE WET KINDEROPVANG
U hebt in de bijlage kolom B ingevuld
Voor de peutergroep gelden 2 tarieven in 2010. Indien u meer dan 6 uur per week gebruik maakt van de
peutergroep (al dan niet in combinatie met een dagdeel kinderdagverblijf of gastouderopvang) dan wordt het
tarief voor vaste afname kinderdagverblijf gehanteerd.
Indien u kiest voor 2 dagdelen van 3 uur per week dan wordt het peutergroep tarief gehanteerd.
Onderstaand ziet u een aantal rekenvoorbeelden van de netto kosten.
Bruto gezinsinkomen per jaar lager dan

Eigen bijdrage per uur bij afname

Eigen bijdrage per uur bij een afname

€ 17.500,-

van meer dan 6 uur per week

6 uur per week

e

€ 0,33

€ 0,78

e

€ 0,27

€ 0,72

€ 1,14

€ 1,59

€ 0,36

€ 0,81

e

€ 1,78

€ 2,23

e

€ 0,41

€ 0,86

1 kind
2 kind
Bruto gezinsinkomen per jaar € 45.000,1e kind
e

2 kind
Bruto gezinsinkomen per jaar € 60.000,1 kind
2 kind
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G. OUDERWERKGROEP
Elke peutergroep heeft een ouderwerkgroep of activiteitencommissie. De leidsters van de peutergroep
kunnen u hier meer over vertellen.
Wilt u eventueel lid worden van de ouderwerkgroep?
q ja q nee

H. PEUTERVOLGSYSTEEM
Op een aantal peutergroepen wordt de ontwikkeling van sommige kinderen gevolgd en vastgelegd met
behulp van een kindvolgsysteem. Als het kind de groep verlaat, worden deze gegevens doorgegeven aan de
basisschool waar het kind naartoe gaat. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie
hierover kunt u krijgen bij de groep van uw keuze.
Ondergetekende verklaart hierbij geen bezwaar te hebben tegen het registreren van gegevens over zijn/haar
kind met behulp van een kindvolgsysteem. Hij/zij verklaart tevens dat deze gegevens mogen worden
doorgegeven aan de basisschool waar zijn/haar kind na het verlaten van de peutergroep naartoe gaat.
Handtekening ……………………………………………………………………………………………………….…..
Datum
……………………………………………………………………………………………………………
Plaats
……………………………………………………………………………………………………….…..

I. FOTO EN VIDEO
Op de vestigingen worden regelmatig foto’s genomen of videobeelden gemaakt, bijvoorbeeld tijdens activiteiten en
festiviteiten. Wilt u hieronder aangeven of u er bezwaar tegen heeft dat uw kind op foto- of videomateriaal te zien is?
Ik heb wel/geen* bezwaar tegen het maken van opnames van mijn kind(eren).
* doorhalen wat niet van toepassing is.

J. MACHTIGING INSCHRIJFGELD EN MAANDELIJKSE BIJDRAGE
Het inschrijfgeld en de maandelijkse kosten kunnen alleen betaald worden door middel van automatische
incasso. U wordt verzocht daarvoor onderstaande machtiging te tekenen. Voorafgaand aan een incasso
ontvangt u het contract inclusief algemene voorw., een overzicht met het bedrag dat geïncasseerd wordt.
Wanneer u het niet eens bent met een incasso kunt u deze ongedaan maken.
Ondergetekende,
……………………………………………………………………………………………..……………… (naam invullen)
machtigt Kinderopvang de Bevelanden voor de éénmalige afschrijving van het inschrijfgeld à € 15,00 en
voor de afschrijving van de maandelijkse kosten (vanaf het moment dat het kind de peutergroep bezoekt) van
rekeningnummer
naam van de bank
…………………………………………………………………………………………………
t.n.v.
……………………………………………………………………………………….…………
plaats
…………………………………………………………………………………….……………
handtekening
…………………………………………………………………………………….……………
datum en plaats
…………………………………………………………………………………….……………

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Voor hulp bij het aanvragen van uw kinderopvangtoeslag kunt u contact opnemen met de afdeling Advies & Bemiddeling,
medewerkers planning, tel. (0113) - 61 90 90. Mailen kan ook naar planning@kinderopvangdebevelanden.nl.
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K. ONDERTEKENING
Ondergetekende(n) verklaart het inschrijfformulier naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met de
geldende Algemene Voorwaarden en huisregels van Kinderopvang de Bevelanden.
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

…………………………………………………………..

………………………………………………………………

datum

plaats ………………………………………………….......

……………………………………………….

Vergeet u niet uw inkomensgegevens mee te sturen, indien u niet onder de Wet kinderopvang valt
(zie onderdeel E.)?

U kunt het inschrijfformulier retour sturen aan: Kinderopvang de Bevelanden, Antwoordnummer 701,
4460 WB Goes. Een postzegel is niet nodig.
HARTELIJK DANK VOOR UW INSCHRIJVING, WIJ NEMEN ZO SPOEDIG MOGELIJK CONTACT MET U OP.
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