
   

  Gewenste ingangsdatum:  

 

 

 

 

  Gewenste dagdelen: 

                 Z.O.Z. 

Aanmeldingsformulier Buitenschoolse Opvang 

Stichting Kindcentra Kits Primair  

  
 Contactgegevens ouders 

Achternaam ouder 1  Achternaam ouder 2  

Voorletters  Voorletters  

Adres  Adres  

Postcode  Postcode  

Woonplaats  Woonplaats  

Telefoonnummer privé Telefoonnummer privé    

Telefoonnummer werk  Telefoonnummer werk  

E-mailadres  E-mailadres  

BSN (sofi nr.) ouder 1  BSN (sofi nr.) ouder 2  

Opleiding  Opleiding  

  Het kind 
   

Achternaam kind  BSN kind  

Voorna(a)m(en)  Naam school  

Roepnaam     Naam huisarts  

Geslacht   jongen   meisje Zorgverzekeraar  

Geboortedatum  Polisnummer  

    Gewenste buitenschoolse opvang    
 

Kruis de gewenste locatie voor buitenschoolse opvang 

BEILEN: 1e  

keuze 

2e  

keuze 

Kindcentrum Harm Smeenge   

Kindcentrum G.A. De Ridder   

SMILDE:   

Kindcentrum Prinses Margriet   

WESTERBORK:   

Kindcentrum MFA De Groene Borg   

BALINGE:   

Kindcentrum De Wenteling, Witteveen   

NIEUW BALINGE:   

Kindcentrum Meester Siebering   

HIJKEN:   

Kindcentrum ‘t Hieker Nust   

HOOGHALEN:   

Kindcentrum De Bosvlinder   

WIJSTER:   

Kindcentrum De Zuiderenk   

                       -                          - 

 NSO BSO VSO TSO FLEX VAK VAK 40 46 48 50 52 

      6 wk 10 wk wk wk wk wk wk 

Maandag             

Dinsdag             

Woensdag             

Donderdag             

Vrijdag             



 Vormen van buitenschoolse opvang 

      Betalingsinformatie 
 

IBAN nummer  Adres  

Op naam van  Woonplaats  

Datum             -                   -   

Handtekening  

 

  

Hierbij verleen ik Stichting Kindcentra Kits Primair tot wederopzegging toestemming voor  

automatische incasso met ingang van :  

 Ja  Nee 

Hiermee ga ik akkoord met de algemene– en leveringsvoorwaarden van  Stichting Kindcentra Kits  

Primair 

 Ja  Nee 

Hierbij geef ik toestemming om de factuur via e-mail te ontvangen  Ja  Nee 

Hierbij geef ik toestemming om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen   Ja  Nee 

Hierbij geeft ik toestemming voor het maken van video-/fotomateriaal van mijn kind 

(video– en fotomateriaal zijn eigendom van Kits Primair en kunnen o.a. gebruikt worden voor in nieuwsbrieven,  

folders, media (facebook) en op de website van Kits Primair)  

 Ja  Nee 

Indien u geen automatische incasso wenst, dient u er rekening mee te houden, dat er per factuur een bedrag van € 3,-  

administratiekosten in rekening wordt gebracht. 

Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u retour sturen naar: Kits Primair, Hofstraat 18, 9411 LB te Beilen. 

E-mail: kinderopvang@kitsprimair.nl  

                  -                   - 

NSO 15.00 tot 18.00 uur incl. vakantieopvang en margedagen 

BSO 12.00 tot 18.00 uur incl. vakantiedagen en margedagen 

VSO 07.30 tot 8.30 uur op basis van 40 schoolweken per jaar 

VAK 6 wk Vakantieopvang op basis van 6 weken per jaar 

VAK 10 wk Vakantieopvang op basis van 10 weken per jaar 

VAK incl. 10 weken vakantieopvang en 8 margedagen per jaar 

Verlengde  

opvang 

Verlengde opvang tot 19.00 uur is op aanvraag mogelijk op alle locaties  

TSO 2 uur opvang tussen de middag incl. lunch, 40 schoolweken per jaar 

40 wk 40 weken opvang op basis van 40 weken per jaar (alleen opvang tijdens de schoolweken) 

46 wk 46 weken opvang op basis van 46 weken per jaar (opvang tijdens de 40 schoolweken en 6 vakantieweken) 

48 wk 48 weken opvang op basis van 48 weken per jaar (opvang tijdens de 40 schoolweken en 8 vakantieweken) 

50 wk 50 weken opvang op basis van 50 weken per jaar (opvang tijdens de 40 schoolweken en 10 vakantieweken) 

52 wk 52 weken opvang op basis van 52 weken per jaar (opvang tijdens de 40 schoolweken en 12 vakantieweken) 

 Voor flexibele opvang: zie onder 

 Aantal uren flexibele opvang per maand:                                                             minimaal  14 uur 

      Voorwaarden flexibele opvang 
U gaat minimaal een contract aan voor 14 uur per maand (50 weken per jaar). Per kind maakt uw kind gebruik van    

1 dagdeel opvang = 3 uur aangesloten  

 


