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Inschrijfformulier Buitenschoolse opvang 
 
 
Gegevens kind: 
Achternaam kind    :   
Voornaam     :   
Adres     :  
Postcode + woonplaats   :  
Geboortedatum    :  
BSN     : 
Inentingen: ja/nee     : 
Medische bijzonderheden   : 
Allergieën    : 
Gezinssamenstelling   : 
 
 
Gegevens ouder/verzorger 1: 
Achternaam     : 
Voornaam     :  
Adres     :  
Postcode + woonplaats   : 
Geboortedatum    : 
E-mailadres    : 
Telefoonnummer thuis   : 
Telefoonnummer mobiel   :  
Telefoonnummer werk   : 
Telefoonnrs in geval van nood  : 
Naam/rol persoon noodnummer  : 
 
 
Gegevens ouder/verzorger 2 (indien van toepassing): 
Achternaam     :  
Voornaam     :  
Adres     :  
Postcode + woonplaats   :  
Geboortedatum    :  
E-mailadres    :  
Telefoonnummer thuis   : 
Telefoonnummer mobiel    : 
Telefoonnummer werk   : 
Telefoonnrs in geval van nood  :  
Naam/rol persoon noodnummer  : 
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Gegevens school: 
Naam school  :  
Adres school  :  
Telefoonnummer school : 
Eindtijden school  : 
Groep van uw kind :    
 
 
Gegevens opvang: 
Gewenste locatie :  
BSO Zuid, locatie hsv De Zuidvogels, groep 4-7 jaar       O 
BSO Zuid, locatie hsv De Zuidvogels, groep 7-12 jaar     O 
BSO De Club, locatie Huizerse Hockeyclub, groep 8-12 jaar O 
 
Gewenste startdatum opvang   :  
Gewenst aantal dagen    :  
Inclusief of Exclusief schoolvakanties opvang:  
 

Opvang eerste voorkeur: Maandag 
O 

Dinsdag 
O 

Woensdag 
O 

Donderdag 
O 

Vrijdag 
O 

Opvang tweede voorkeur: Maandag 
O 

Dinsdag 
O 

Woensdag 
O 

Donderdag 
O 

Vrijdag 
O 

 
Aanvullende informatie (adv punten zoals gezinssamenstelling, allergieën of andere bijzonderheden  
die belangrijk zijn om te weten in het belang van het kind): 
 
...................................................................................................................................……………………………………………. 
 
…………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...……………………. 
 
…………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………. 
 
..………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………….. 
 
Het ingevulde formulier kunt u mailen naar: info@bloomingkids.nl 
 
 
Wanneer wij het ingevulde inschrijfformulier hebben ontvangen en uw kind geplaatst kan worden, ontvangt u  
een plaatsingsovereenkomst en nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.  
 
 
 
 
 
In te vullen door Blooming Kids: 
 
Inschrijfdatum:  .……………………………………………………………………..…………………… 
Datum intake: …………………………………………………………………………………………….. 
Plaatsingsovereenkomst verzonden: …………………………………..……………………... 
Plaatsingsovereenkomst getekend retour ontvangen: ………………………………… 
 


