
Aanmeldformulier kinderdagverblijf 
 
 

1. Gegevens kind 
Vul de gegevens in die van toepassing zijn (indien bekend).  

 
Achternaam   ………………………………………………………………………………… 

Voorletter(s)   ………………………………………………………………………………… 

Roepnaam   ………………………………………………………………………………… 

Burgerservicenummer  ………………………………………………………………………………… 

Geslacht   □ jongen  □ meisje 

Adres    ………………………………………………………………………………… 

Postcode + woonplaats  ………………………………………………………………………………… 

Nationaliteit + spreektaal ………………………………………………………………………………… 

(Vermoedelijke) geboortedatum ………………………………………………………………………………… 

Maakt het kind al gebruik van een vorm van opvang binnen SKRS?  

□  Nee           □  Ja, kinderdagverblijf   □  Ja, peuteropvang  

Maken meerdere kinderen uit uw gezin gebruik van opvang binnen SKRS?  

□  Nee           □  Ja, naam kind(eren): .………………………………… 

 
 

2. Gegevens ouder(s) / verzorger(s) 
De naam en het adres van ouder / verzorger 1 komen op de factuur te staan. Dit moet de ouder zijn 

die ook de kinderopvangtoeslag aanvraagt.  

 

 Ouder / verzorger 1 Ouder / verzorger 2 

Achternaam: …………………………………… …………………………………… 

Voorletter(s): …………………………………… …………………………………… 

Voornaam: …………………………………… …………………………………… 

Burgerservicenummer: …………………………………… …………………………………… 

Adres: …………………………………… …………………………………… 

Postcode + woonplaats: …………………………………… …………………………………… 

Telefoonnummer privé: …………………………………… …………………………………… 

E-mailadres: …………………………………… …………………………………… 

Nationaliteit: …………………………………… …………………………………… 

Geboortedatum: …………………………………… …………………………………… 

Werkgever / onderwijsinstelling: …………………………………… …………………………………… 

Telefoonnummer zakelijk: …………………………………… …………………………………… 

Rekeningnummer (voor incasso): …………………………………………………………………………… 

Naam rekeninghouder: ……………………………………………………………………………  
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3. Aantal weken opvang 
 

□ 40 weken per jaar: alleen in schoolweken (alleen mogelijk bij reguliere opvang op ’t Schommeltje) 

□ 49 weken per jaar: in schoolweken + in schoolvakanties 

□ 51 weken per jaar: in schoolweken + in schoolvakanties + zomeropvang 

 
→  Voor de schoolvakanties volgt SKRS de schoolvakanties volgens de gemeente Schagen.  
 
→  De zomeropvang is altijd in de middelste twee weken van de zomervakantie. SKRS is  

doorgaans op één of twee locaties geopend. De kinderen met een contract voor 51 weken van 
alle kinderdagverblijven komen naar die locatie(s) voor opvang in deze weken.  

 
 

4. Voorkeur dagen en dagdelen  
 
Eerste voorkeur  
 
Kruis aan wat van toepassing is, minimaal twee dagdelen. Een dagdeel is een ochtend of een middag.  
 

 maandag Dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

ochtend       

middag      

 
Tweede voorkeur  
 
Kruis aan wat van toepassing is, minimaal twee dagdelen. Een dagdeel is een ochtend of een middag.  
 

 maandag Dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

ochtend       

middag      

 
Gewenste ingangsdatum:  ………………………………… 

Ik wil mijn kind aanmelden voor:  □  reguliere opvang (op alle locaties)  

□  flexopvang (alleen op ’t Vliegertje en ’t Schommeltje) 

 

Wilt u uw kind aanmelden voor peuteropvang? Vul dan het 

‘Aanmeldformulier peuteropvang’ in. Peuteropvang is mogelijk 

op De Tamboerijn (centrum Schagen), op De Trommel 

(Groeneweg Schagen) en op Op Avontuur (Kolhorn). 

Peuteropvang is alleen in de ochtenden en stond voorheen 

bekend als peuterspeelzaal. De kinderen worden op speelse 

wijze voorbereid op de basisschool met handpop Puk.  
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5. Voorkeur locatie en/of groep  
 

□ Geen voorkeur voor een bepaalde locatie en groep  

□ Voorkeur voor kinderdagverblijf ’t Bikkeltje  

Lauriestraat 42 in Schagen; twee groepen van 0 tot 2 jaar en twee groepen van 1,5 tot 4 jaar. 

 □ Géén voorkeur voor een bepaalde groep 

 □ Voorkeur voor groep …… 

□ Voorkeur voor kinderdagverblijf ’t Hoepeltje  

Nes 8a in Schagen; twee groepen van 0 tot 2 jaar en twee groepen van 1,5 tot 4 jaar. 

 □ Géén voorkeur voor een bepaalde groep  

□ Voorkeur voor groep …… 

□ Voorkeur voor kinderdagverblijf ’t Vliegertje  

Kievitlaan 63a in Schagen; twee groepen van 0 tot 4 jaar. 

□ Voorkeur voor reguliere opvang (kan op beide groepen)  

□ Voorkeur voor flexopvang (alleen op groep 2)  

□ Voorkeur voor groep ……  

□ Voorkeur voor kinderdagverblijf ’t Schommeltje  

Iepenlaan 54 in Schagen; één groep voor  0 tot 4 jaar. 

□ Voorkeur voor reguliere opvang 

□ Voorkeur voor flexopvang  

 
 
 

Akkoordverklaring 
 
De ouder(s)/verzorger(s) verklaart/verklaren zich akkoord met de algemene voorwaarden, de 

huisregels en betalingsregels van SKRS.  

 

Datum:    ………………………………………………… 

 

Plaats:     ………………………………………………… 

 

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):  

 

 

 

………………………………………………… 

 
 

 

In te vullen door een medewerker van het Centraal Bureau van SKRS 

□  Een bewijsstuk met het BSN-nummer van het kind is gezien door een medewerker van het 

Centraal Bureau van SKRS. 
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kinderdagverblijf ’t Bikkeltje | ’t Hoepeltje | ’t Vliegertje | ’t Schommeltje  

peuteropvang De Tamboerijn | De Trommel | Op Avontuur 

bso Nes | bso Waldervaart | bso De Buizenberg | bso De Koet | vso Op Avontuur 

 

Tel. 0224 298 363 | info@skrs.nl | www.skrs.nl 

KvK 41240290 | IBAN NL30ABNA0844179477 

Centraal Bureau: Lauriestraat 42, 1741 CK, Schagen  

 


