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Inschrijfformulier voor plaatsing Peuteropvang
Gegevens van het kind
Achternaam
Roepnaam
Geboortedatum
Geslacht

jongen

meisje

Burgerservicenummer

Medische gegevens
Naam huisarts
Telefoonnummer huisarts
Is/wordt het kind gevaccineerd volgens het Rijks Vaccinatieprogramma?
Ja
Nee
Gedeeltelijk
Zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. de gezondheid en/ of ontwikkelingen van uw peuter?
Te denken valt aan medicijngebruik, allergische reacties, etc.

Indien uw kind gedeeltelijk wordt gevaccineerd volgens het Rijks Vaccinatieprogramma, wilt u dan
hieronder de vaccinaties vermelden waarvoor uw kind wel is/wordt gevaccineerd?
DKTP-1+ Hib-1 + Pneu
DKTP-2+ Hib-2 + Pneu
DKTP-3 + Hib-3 + Pneu
DKTP-4 + Hib-4 + Pneu
BMR-1 + Men C
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Gegevens van ouder/verzorger 1
Aanhef

De heer

Mevrouw

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Burgerservicenummer
Burgerlijke staat
Kerkelijke achtergrond

Gegevens van ouder/verzorger 2
Aanhef

De heer

Mevrouw

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Burgerservicenummer
Burgerlijke staat
Kerkelijke achtergrond

Opvangwensen
Maandagochtend
Dinsdagochtend

Ruimte voor aanvullende opmerkingen, zoals alternatieve ochtenden in
geval van een wachtlijst.

Woensdagochtend
Vrijdagochtend
Gewenste startdatum
Ik heb belangstelling om zitting te nemen in de oudercommissie van ‘De Kleine Prins’
Ja
Nee
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Overige gegevens en privacy
Ik geef toestemming dat de ontwikkeling van mijn peuter gevolgd wordt met het peuter- volgsysteem
van Pravoo.
Ja
Nee
Ik geef toestemming dat t.b.v. een soepele overgang naar de Prins Mauritsschool (PMS)
informatie over mijn peuter gedeeld mag worden met leerkrachten van de PMS.
Ja
Nee
Ik geef toestemming dat mijn kind wordt gefilmd/ gefotografeerd tijdens de opvang door “De Kleine
Prins”. Deze foto’s en films mogen geplaatst worden op de website en de openbaar toegankelijke
Facebookpagina van “De Kleine Prins”.
Ja
Nee
Ik geef toestemming dat mijn kind wordt gefilmd/ gefotografeerd tijdens de opvang door “De Kleine
Prins”. Deze foto’s en films mogen geplaatst worden op de besloten Facebookpagina van “De Kleine
Prins”. Deze pagina is alleen toegankelijk voor ouders en medewerkers van “De Kleine Prins.
Ja
Nee
Hoe bent u in contact gekomen met “De Kleine Prins”?
Broertje/ zusje heeft ‘De Kleine Prins’ eerder bezocht
Via de Prins Mauritsschool
Via de kerk
Via een flyer/advertentie
Anders, namelijk ________________________________________________________________

Financiering opvang
Ik heb recht op kinderopvangtoeslag (zie www.toeslagen.nl )
Ja
Nee (ik neem contact op met coördinator ‘De Kleine Prins’ voor het (evt. aangepaste) tarief.
Redenen geen recht op
kinderopvangtoeslag (zie
www.toeslagen.nl )

Voor de betaling van de kosten van peuteropvang verzoeken wij u akkoord te gaan met een
automatische incasso van uw bankrekening.
Bankrekeningnummer
T.N.V.
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Inschrijfgeld
De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld (€ 25,00).
Dit inschrijfgeld wordt niet automatisch geïncasseerd.
U dient dit dus zelf over te maken!
Bankrekening:

NL13ABNA0493740317

T.N.V.

PSZ De Kleine Prins

Ondertekening
Ondergetekende verklaart:
1. Akkoord te gaan met een automatische incasso van de kosten voor de peuteropvang.
2. Het doel en de grondslag van de stichting te respecteren. (Zie onder).

Datum
Plaats
Handtekening
Naam ondergetekende

Dit formulier graag inleveren bij ‘De Kleine Prins” of stuur het op naar de coördinator van ‘De Kleine
Prins’, dit mag ook digitaal. Zie bovenaan de pagina’s de contactgegevens.
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Grondslag & Doel Kindercentrum ‘De Kleine Prins’
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel het bieden van kinderopvang en het bevorderen van de
ontwikkeling van kinderen, in de leeftijd van nul tot 13 jaar, door hen in groepsverband onder
deskundige leiding met leeftijdsgenoten te laten spelen op een manier die bij hun
ontwikkelingsfase en behoefte past, en het verrichten van alle verdere handelingen, die met
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Als
grondslag bij de verwezenlijking van dit doel hanteert de stichting de Bijbel en de daarop
gebaseerde levensovertuiging van de leiding.
2.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door;
a. Het (doen) oprichten en of stichten, inrichten, instandhouden en exploiteren van een of
meerdere kindercentra te Delft en/of andere voorzieningen voor de uitvoering van haar
taken, waaronder begrepen het bieden van verantwoorde faciliteiten en opvang van
kinderen in de leeftijd van nul tot 13 jaar;
b. Regelmatig overleg met ouders en verzorgers van de kinderen die het/de
kindercentrum/kindercentra bezoeken;
c. Het geven van voorlichting en adviezen in het algemeen, zoals door het uitgeven of doen
uitgeven van publicaties, en in het bijzonder aan de ouders en verzorgers van de
kinderen die het/de kindercentrum/kindercentra bezoeken, voor zover daar bij de
desbetreffende ouders en verzorgers behoefte aan is;
d. Het plegen van overleg en onderhouden van contact met organisatie,
overheidsinstanties, instellingen en personen, met een soortgelijk of aanverwant doel
dan wel die door hun werk in aanraking komen met de in artikel 2 lid 1 bedoelde
kinderen en geïnteresseerd zijn in het doel van de stichting;
e. Het aantrekken en aanstellen van een betrokken en (ervarings)deskundige leiding met
een op de Bijbel gebaseerde levensovertuiging;
f.
Alle overige middelen, die voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

