In te vullen door het MKC
Ontvangen
bevestigd
ingevoerd
lid DMS

schooljaar

wachtlijst ja/nee
nummer

groep
opmerkingen

Gegevens kind voor onderwijs
roepnaam + achternaam
voornamen
geslacht
burger service nummer
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
nationaliteit
adres
postcode
plaats
telefoonnummer
mobiel nummer
extra telefoonnummer voor
noodgevallen
gewenste startdatum
plaatsing gewenst in leerjaar

geheim: ja / nee
relatie tot kind?

vorige school/KDV/PSZ
(indien van toepassing)
adres
contactpersoon

ziektekostenverzekering bij
polisnummer kind
medicijngebruik
specialistische hulp
extra opmerkingen (wat voor
school belangrijk is om te
weten over uw kind)
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Gegevens kind voor opvang
Mocht u gebruik willen maken van enige vorm van opvang binnen ons MKC, geef dit dan hieronder aan. We
zullen u dan op basis van uw wensen een contract hiervoor aanbieden indien er ruimte is.
De uurprijs voor buitenschoolse opvang en kinderdagopvang (peutergroep) is afhankelijk van het gekozen
arrangement, hoe meer er afgenomen wordt, hoe goedkoper het wordt. Hierbij houden we als richtlijn aan het
uurtarief zoals dat door de belastingdienst wordt aangegeven voor de toeslagen.
De TSO valt buiten deze regeling en kost €2,48 per keer.
In de basis kiest u voor een arrangement van alleen de schoolweken (40), een aantal vakantieweken erbij (6) of
het gehele jaar, wat 40+11= 51 weken is in dit geval. Verder zijn er keuzes te maken in dagen van de week en
eindtijden. We onderscheiden arrangementen voor BSO (buitenschoolse opvang), VSO (voorschoolse opvang),
TSO (tussenschoolse opvang) of KDV (kinderdagopvang, de peutergroep).

Graag een kruisje onder het vakje van uw keuze zetten
TSO (altijd 40 weken)
ja/nee
Indien ja: welke dagen
maandag
dinsdag
donderdag

vrijdag

VSO (vanaf 07:00)
Indien ja: welke dagen

ja/nee
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

BSO (40 weken)
Indien ja: welke dagen

ja/nee
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

18:00

19:00

Vakantieopvang BSO / KDV

6 weken

11 weken

Peutergroep KDV
Indien ja: welke dagen

ja/nee
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

12:00

15:00

18:00

19:00

Ophaaltijd

Ophaaltijd

Extra informatie met betrekking tot uw wensen of vragen over de opvang:

Naam betalende ouder/verzorger
Toestemming automatische incasso
Rekeningnummer (IBAN)

ja* / nee

*Door ja aan te geven en ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Montessori Kindcentrum Delft (incassant ID

NL41ZZZ715263070000) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw IBAN af te schrijven wegens
een vorm van kinderopvang (KDV, BSO of TSO) en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw IBAN af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Stichting Montessori Kindcentrum Delft. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 56 kalenderdagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Zorgt u er alstublieft
voor dat er geen beperkingen op de opgegeven IBAN staan en dat er voldoende saldo op uw IBAN staat.
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Gegevens ouder(s) / verzorger(s)
éénoudergezin
verzorger 1
naam en achternaam
ouderlijk gezag
relatie tot het kind
geboorteland
nationaliteit
adres (indien anders dan kind)
postcode
plaats
telefoonnummer
mobiel nummer
e-mailadres
beroep
hoogst voltooide opleiding
verzorger 2
naam en achternaam
ouderlijk gezag
relatie tot het kind
geboorteland
nationaliteit
adres (indien anders dan kind)
postcode
plaats
telefoonnummer
mobiel nummer
e-mailadres
beroep
hoogst voltooide opleiding

ja / nee

geslacht:
ja / nee

geheim: ja / nee

vbo / mavo / havo / vwo / mbo / hbo / wo / ……….

geslacht:
ja / nee

geheim: ja / nee

vbo / mavo / havo / vwo / mbo / hbo / wo / ……….

Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier geeft u toestemming voor verwerken van persoonsgegevens en
het delen van relevante informatie over uw kind tussen onderwijs en opvang, dus binnen ons MKC.

datum en plaats

handtekening ouder/verzorger 1

handtekening ouder/verzorger 2

Uw kind is definitief ingeschreven als u daar bericht van heeft gekregen via het MKC
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