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Inschrijfformulier buitenschoolse opvang  

 

Gegevens kind 

Naam    :_____________________________________jongen/meisje 

Roepnaam    :__________________________________________________ 

Geboortedatum  :__________________________________________________ 

Burgerservice nummer :__________________________________________________ 

Adres    :__________________________________________________ 

Postcode   :__________________________________________________ 

Woonplaats   :__________________________________________________ 

Telefoonnummer  :__________________________________________________ 

E-mail adres   :__________________________________________________ 

Gezinssamenstelling  : aantal: ___________broertje(s),   leeftijd:  ________ jaar 

     : aantal: ___________zusje(s),  leeftijd:  ________ jaar    

 

Mijn kind gaat naar:  O  Basisschool Otterkolken  

O  Basisschool Het Rinket 

       

Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 

Vader 

Naam vader   :__________________________________________________ 

Geboortedatum  :__________________________________________________ 

Burgerservice nummer :__________________________________________________ 

Adres*    :__________________________________________________ 

Woonplaats*   :__________________________________________________ 

Telefoonnummer*  :__________________________________________________ 

Mobiel telefoonnummer :__________________________________________________ 

Werkgever   :__________________________________________________ 

Telefoonnummer werk :__________________________________________________  

*alleen invullen als het afwijkt van de gegevens van het kind 

  

BSO de Otter 
Prof. ten Doesschatestraat 119-A 

1963 AS Heemskerk 
06-42126050 

bsodeotter@tabijn.nl 
otterkolken.tabijn.nl 

 
Het Rinket 

Bachstraat 20  
1962 BD Heemskerk  

0251-231093  
rinket@tabijn.nl   
rinket.tabijn.nl   

mailto:bsodeotter@tabijn.nl
mailto:bsodeotter@tabijn.nl
mailto:rinket@tabijn.nl
mailto:rinket@tabijn.nl
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  Moeder 

Naam moeder   :__________________________________________________ 

Geboortedatum  :__________________________________________________ 

Burgerservice nummer :__________________________________________________ 

Adres*    :__________________________________________________ 

Woonplaats*   :__________________________________________________ 

Telefoonnummer*  :__________________________________________________ 

Mobiel telefoonnummer :__________________________________________________ 

Werkgever   :__________________________________________________ 

Telefoonnummer werk :__________________________________________________ 

* alleen invullen als het afwijkt van de gegevens van het kind 

 

Noodnummers  

Naam    :_________________________ tel.nr:_________________ 

Naam    :_________________________ tel.nr:_________________ 

 

Plaatsingswensen 

Hieronder kunt u aangeven van welke opvang u gebruik wilt maken en op welke dagen.  

Gewenste plaatsingsdatum :_____________________________________________________ 

Gewenste opvang  : O BSO (naschoolse opvang) inclusief schoolvakanties 

: O BSO (naschoolse opvang) exclusief schoolvakanties  

: van 14.30 uur tot 18.30 uur tijdens schoolweken, op studiedagen van 8.00 – 18.00 uur.  

Gewenste opvangdagen BSO : O maandag 

: O dinsdag  

    : O woensdag  

: O donderdag  

: O vrijdag 

Gewenste opvang  : O VSO (voorschoolse opvang)  

   van 7.30 uur tot 8.30 uur tijdens schoolweken, niet tijdens schoolvakanties.  

Gewenste opvangdagen VSO : O maandag 

: O dinsdag  

    : O woensdag (bij voldoende aanmeldingen gaan wij open) 

: O donderdag  

: O vrijdag 
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Medische gegevens 

Naam huisarts   :__________________________________________________ 

Telefoonnummer  :__________________________________________________ 

Naam tandarts  :__________________________________________________ 

Telefoonnummer  :__________________________________________________ 

Medische bijzonderheden :__________________________________________________ 

Volgt uw kind het rijksvaccinatieprogramma?   O ja      O nee 

 

Overige vragen 

Wilt u zitting nemen in de oudercommissie van de BSO  O ja  O nee  

 

Toestemming voor beeldgebruik 

Via school ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven of wij beeldmateriaal van 

uw kind mogen gebruiken en voor welke media. Heeft u dit formulier niet ontvangen? 

Vraag er dan even naar bij de coördinator buitenschoolse opvang.  

 

Opmerkingen   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening ouder/verzorger  :_________________________________ 

 

Plaats      :_________________________________ 

 

Datum     :_________________________________ 


