
 Stichting Kinderopvang Flevoland.  

                                                      Inschrijfformulier      FR 1B       
                                        Geldig  per 20-08-2008                                                    

                                                                                                                                                                                                                     

niet invullen  gr. d.d. par.
Plaats
ok

Administratie
Bevestiging
Contract
Retour
Rondleiding
Infomap 
uitgelegd
Achterkant 
formulier
Bijzonderheden

Voorletter(s) en naam ouder en/of verzorger 1………………………… M / V  BSN ouder 1   …………………………..

Geboortedatum ouder 1 …………………………………………………..( aanvrager/ ster kinderopvangtoeslag)

Voorletter(s) en naam ouder en/of verzorger 2…………………………  M / V BSN ouder 2   ……………………,………

Geboortedatum ouder 2……………………………………… E-mail adres……………………….

Adres: ……………………………………………………………….......

Postcode: ……………Woonplaats: …………………Telefoonnummer: ………………Noodgevallen: …………......

Huisarts: …………………. Telefoon: …….………….Tandarts:………………….        Telefoon…………………………

Naam kind: …………………..      Burger service nummer kind…………………         Geboortedatum: …- ……-…….      

                Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen

Voorschoolse opvang Ma Di Wo Do Vr

naar school ……. uur

Vakantie opvang Ma Di Wo Do Vr

 06.30 – 07.30 uur

Ochtend 07.30 – 13.00 uur

Middag 13.00 – 18.30 uur

Naschoolse opvang Ma Di Wo Do Vr

Blok A 12.00 – 15.15 uur

Blok B 15.15 – 18.30 uurGewenste plaatsingsdatum: …-……-…….Naam school: 

……………………………Sluitingstijden school:……………… 

Verzoekt plaatsing in VSO/ NSO/ BSO 
……………………………….te………………………...
De minimale contractduur is 6 maanden, opzegtermijn 1 kalendermaand.
De ouder(s) verzorger(s) bevestigen de betreffende informatiemap te hebben ontvangen.
De procedures,instructies en werkwijzen, zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de directie.

  Gewenste ingangsdatum ……………… 
  Datum inschrijving ………………… Handtekening ……………………………………..
   
De algemene leveringsvoorwaarden van de Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. zijn gedeponeerd als onderdeel van de statuten. Ingeschreven
 op 2  april 2002  in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland te Lelystad onder nummer 41024075.
 Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. is als erkende  kinderopvang  opgenomen in het register van de Gemeente Noordoostpolder.              
en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Stichting kinderopvang Flevoland verzameld klant en kind gegevens welke door de klant zijn aangeleverd. Deze gegevens worden gebruikt voor het tot stand komen 
van een overeenkomst betreffend de kinderopvang. Onze gegevens worden digitaal bewaard voor de duur van de  overeenkomst. Echter de financiële gegevens 
worden de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.
De bewaarde gegevens worden uitgezonderd het wettelijk gezag niet aan derden verstrekt.



Het beleid,  Privacy Policy ouders/verzorgers en kinderen van Stichting Kinderopvang Flevoland kunt u vinden op onze website www.kinderopvang-flevoland.nl, in 

het hoofdstuk algemene informatie. Een kopie kan op aanvraag ook voor u geprint worden.               Z.O.Z.

http://www.kinderopvang-flevoland.nl


                                    De gezelligste kinderopvang van Flevoland 
Dieet/ allergie 
Heeft uw kind een speciaal dieet of allergie, dan kunt u dat hier benoemen. 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………..  
Indien van toepassing graag bovenstaande verklaringen invullen en ondertekenen. 
Naam ouders/verzorgers …………………………. 
Naam kind: ……………………………………… 
Datum……………………………..Handtekening: ………………………………….. 
 
Lunch. 
Stichting Kinderopvang Flevoland zorgt voor de broodmaaltijd. Mocht uw kind NIET alles op brood mogen, kunt u dat hie
invullen: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Stichting Kinderopvang Flevoland voldoet aan de HKZ eis, en start daarom elke 2 jaar een onderzoek welbevinden. Het 
kind wordt geobserveerd over een langere periode tijdens het verblijf op de crèche. Uiteraard hebben wij hiervoor uw 
toestemming nodig. Een kopie van de methode is in te zien of te bestellen bij de administratie. 
De gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd, en bij bijzondere uitkomsten wordt er over dit onderzoek overleg met 
de ouder(s) / verzorger(s) gestart. 
Ik geef  wel toestemming voor het onderzoek welbevinden. Ik geef  geen toestemming .  
 
Datum……………………………..Handtekening: ………………………………….. 
 
Stichting Kinderopvang Flevoland probeert haar informatie mappen, nieuwsblad en website zo actueel mogelijk te 
houden. Regelmatig worden er dan ook foto’s geplaatst van kinderen, en het is ons voornemen foto’s van speciale 
gebeurtenissen zoals de kerstviering en de Sinterklaasviering op de website te plaatsen. Dit doen we echter alleen met 
uw instemming. Vindt u het leuk om uw kind in de infomap of op de website terug te zien, vult u dan onderstaand 
toestemmingsformulier in. 
Ik geef  wel toestemming voor plaatsing van foto’s van mijn kind(eren). Ik geef  geen toestemming . 
 
Datum……………………………..Handtekening: ………………………………….. 
 
Vrijbuiterbus : alleen van toepassing in Emmeloord. 
Ik wil geen gebruik maken van het Vrijbuiterbusje voor het ophalen van mijn kind uit school. 
 
Datum…………………….Handtekening: ………………………………….. 
 
Zelfstandig naar huis 
Mijn kind gaat zelfstandig van de Vrijbuiter/ de Buitenfluiter naar huis.  (volgens de afgesproken tijd) 
 
Datum……………………Handtekening: ……………………………………. 
 
Uitstapjes 
Mijn kind mag mee met de bus tijdens uitstapjes.     (De kinderen zitten natuurlijk in de gordels). 
 
datum……………………Handtekening: ……………………………………. 
 
Gezondheid 
De stichting wordt er aan gehouden op de gezondheid van het kind te letten, en indien nodig hierover met  
de ouder(s) / verzorger(s) of bevoegde instantie te communiceren. 
 
Verantwoordelijkheid 
De klant als ouder(s) / verzorger(s) / voogd is wettelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn e/o  haar kind. 
 
Open veld 
Mochten er bijzonderheden zijn die u Stichting Kinderopvang- Flevoland wilt meedelen over de verzorging van uw kind, 
b.v ziekte, specifieke opvang, dagritme e.d., dan kunt u dat hieronder doen. Uw informatie zal alleen door direct 
betrokkenen worden ingezien.( zie algemene informatie blad 4, en procedure 4.19>> op aanvraag verkrijgbaar<<) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
* Bij de inschrijving s.v.p. een kopie inleveren van de inentingen van uw kind. 


