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Inschrijfformulier De Oceaan 
Buitenschoolse Opvang 

 
Alle informatie die ingevuld wordt op dit formulier door de ouder, wordt alleen gebruikt voor onze 

administratiesysteem. Dit zal niet gebruikt worden voor een andere doel 
 
Gegevens ouder(s) / verzorger(s)  
 
Naam Ouder/verzorger 1   : 
Naam Ouder/verzorger 2   :  
Straat + huisnummer   : 
Kralendijk/Rincon?   :  
Telefoonnummer thuis  : 
Tel Werk/Mobiel ouder 1  : 
Tel Werk/Mobiel ouder 2  :  
E-mailadres    : 
ID Ouder/verzorger 1   : 
ID Ouder/verzorger 2   : 
 
Gegevens kind  
 
Voornaam    : 
Achternaam    : 
Geboortedatum   : 
Geboorteplaats   : 
Geslacht    : 
Klas     : 
Docent     : 
Lunch ’s middags   : JA / NEE 
 
Gegevens in geval van nood wanneer ouder 1/ouder 2 niet bereikbaar is 
 
Naam     : 
Straat + huisnummer   : 
Telefoon    : 
E-mailadres    : 
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Gegevens van uw huisarts  
 
Naam Huisarts    :  
Straat + nummer   :  
Plaats     :  
Telefoonnummer   : 
 
 
Plaatsingsgegevens    

   
Dagen        
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 
Ochtend Ochtend Ochtend Ochtend Ochtend 
Middag Middag Middag Middag Middag 
Hele dag Hele dag Hele dag Hele dag Hele dag 
 
 
 
 
Tarieven 
 

 

 

Gewenste ingangsdatum   :  

Belangrijk: Bij ziekte of vakantie gaat de betaling gewoon door.  
Ouders betalen elke maand voor de bovengenoemde afgesproken dagen.  
 
Wanneer een ouder zijn/haar kind van de naschoolse opvang wilt uitschrijven, dan is er een opzegtermijn 
van 1 maand en deze dient aan het einde van de maand schriftelijk aangegeven te worden, via het 
opzegformulier. 

Belangrijke informatie over uw kind  

Gezondheid (astma, allergie, suikerziekte, etc.) : 
Voeding (dieet, vegetarisch, etc.)  : 
Medicijnen     : 
Welke kinderziekten gehad?   : 
Overige zaken     : 

Tarieven Uren per maand Tarief per maand  Kostprijs verlagende subsidie 
Ouderlijke bijdrage 

(Excl.6% A.B.B.)
Ouderlijke bijdrage 

(Incl.6% A.B.B.)

5 dagen per week                                    120 $253.77  $                                                                            150.00  $                               103.77  $                               110.00 
4 dagen per week                                       96 $203.02  $                                                                            120.00  $                                  83.02  $                                  88.00 
3 dagen per week                                       72 $152.26  $                                                                               90.00  $                                  62.26  $                                  66.00 

TARIEVEN 2020 Naschoolse opvang De Pelikaan 

(tarieven onder voorbehoud van eventuele drukfouten)

Uurtarief $ 2.24  (incl. 6% ABB)

NASCHOOLSE  DAGOPVANG (12:30 – 18.00 UUR)

KINDEREN (4 – 12 jaar)
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Bijzonderheden? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Contact 

Op welke wijze bent u met ons naschoolse opvang in aanraking gekomen?   
 :  

 

  Naam:        Datum:  

                  ____________________________________   _____________________ 

Handtekening: 
 

____________________________________ 


