Inschrijfformulier peuteropvang locatie de Regenboog
Stichting Protestant Christelijke Speelzaal Ede
1.Kindgegevens
Roepnaam:
Familienaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
BSN nummer:
2.Oudergegevens:
Naam:
Nationaliteit:
Welke taal spreekt uw kind?
Email adres:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer thuis:
Beroep vader:
Werkgever:
Bereikbaar via tel.nr.
Beroep moeder:
Werkgever:
Bereikbaar via tel.nr:
Telefoonnummer bij geval van nood:
Kerkelijke gezindte:
Geloofsovertuiging:
Motivatie voor
inschrijving bij een
christelijke peuteropvang:
3.Aanmelding voor peuteropvang:
Welke groep/dagdelen
Gewenste plaatsingsdatum
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4. Gezinssamenstelling.
Telt uw gezin nog meer kinderen?
Zo ja, wilt u dan s.v.p. de roepnaam en
geboortedatum van deze kinderen hieronder vermelden.

Zijn er bijzonderheden in uw gezinssituatie? Zo ja, wilt u die dan s.v.p. hieronder vermelden.

5. Medische gegevens.
Naam huisarts
Naam tandarts
Is uw kind onder
behandeling van een
arts
Is uw kind ingeënt
Is uw kind allergisch
Wilt u als vrijwilligster
op één/meer vaste
dagdelen assisteren
Zijn er nog
bijzonderheden te
vermelden

Ja/Nee

Telefoonnummer
Telefoonnummer
Zo ja, waarom:

Ja/Nee
Ja/Nee
Zo ja, waarvoor:
Zo ja, op welke dagdelen:
Zo ja, welke:

6. Verklaring
Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. Het inschrijfgeld € 7,50 kunt u
overmaken op NL 86INGB0008118924 t.n.v. St. Prot. Chr. Speelzaal Ede Na ontvangst is de
inschrijving definitief.
Let op: Als u het formulier, "Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag voor peuteropvang"
niet inlevert bij Alfijtha van Ek-Vos, wordt u automatisch als tweeverdiener aangeslagen.
Informatie tweeverdiener:
U gaat als tweeverdiener een vast uurtarief van € 8,02 aan ons betalen. Een deel van de kosten kunt
u terugkrijgen door het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Op de website
van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nI/toeslagen) kunt u zien of u recht heeft op
kinderopvangtoeslag. U kunt deze toeslag ook aanvragen op deze website. Hoogte hangt af van
gezamenlijk inkomen. Hoe minder inkomen, des te meer toeslag. De datum waarop wordt uitgekeerd
is rond de 20e. Wij incasseren rond de 28e van de maand. Houd voor de Belastingdienst rekening
met een verwerkingstijd van één maand. Wijzigingen in planning altijd zelf doorgeven.
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Naam……………………………………………..................................................................
Datum:………………
Plaats:…………………….
TOELICHTING:
In dit formulier worden vragen gesteld die gebaseerd zijn op de wettelijke Nieuwe gewichtenregeling
Basisonderwijs. Deze gegevens moeten jaarlijks door ons aan de gemeente Ede worden verstrekt.
Alle persoonlijke gegevens die wij verstrekken, worden door ons en de gemeente vertrouwelijk
behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Op grond van deze gegevens kan de gemeente extra subsidie verstrekken om bijvoorbeeld meer zorg
te bieden aan kinderen die dat nodig hebben, om groepen te verkleinen en speciale activiteiten uit te
kunnen voeren. Het is van belang dat u alles invult op het formulier.
GEZINSGEGEVENS
Ouder/ verzorger/ voogd (1)
Achternaam en voorletters:

………………………………………………………………………….......................M/V*

Adres:

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

Postcode:

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

Woonplaats:

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

Telefoon thuis:

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

E-mailadres:

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

Tel. mobiel (noodgeval):

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

BSN nummer vader:
Geboortedatum vader
Naam hoogst genotenonderwijs:………………………………………………………………………… .....................
Diploma gehaald:

JA

NEE

Indien NEE: aantal jaren genoten onderwijs binnen betreffende opleiding:……………………………………….
Ouder/ verzorger/ voogd (2):
Achternaam en voorletters:

…………………………………………………………………………...........M/V*

Adres, Woonplaats en tel nr., indien anders dan bij Ouder 1
Adres:

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

Postcode:

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

Woonplaats:

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

Telefoon thuis:

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

E-mailadres:

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

Tel. mobiel (noodgeval):

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

BSN nummer moeder:
Geboortedatum moeder
Naam hoogst genotenonderwijs:…………………………………………………………………………....................
Diploma gehaald: JA
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Indien NEE: aantal jaren genoten onderwijs binnen betreffende opleiding:……………………………………….

MACHTIGING
Naam en voorletters
:………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres

:………………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats
:……………………………………………………………………………………………………………………….......

Verklaring
□ Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden en verleen hierbij, tot wederopzegging, machtiging
via automatische incasso aan Stichting Protestant Christelijke Speelzaal Ede om van zijn/haar
hieronder genoemde giro/bankrekeningnummer bedragen af te schrijven volgens vastgesteld tarief
(voor 2019 is dit € 8,02 per uur) van de gemeente Ede inzake peuteropvang.
Giro / Bankrekeningnummer :IBAN
………………………………………………………………………………………………………
Ten name van
:………………………………………………………………………………………………………………….
Datum:…………………………………………………………………
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