
Aanmeldformulier peuteropvang 
 
 

1. Gegevens kind 
 
Achternaam   ………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Geslacht   □  jongen  □  meisje 

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

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

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

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 
 
Peuteropvang wordt alleen aangeboden voor 40 weken per jaar.  
 
→  Peuteropvang wordt niet aangeboden in schoolvakanties. Voor de schoolvakanties volgt  

SKRS de schoolvakanties volgens de gemeente Schagen. 
 
→  Wilt u meer weken opvang afnemen voor uw peuter? Dan is het kinderdagverblijf misschien 

meer iets voor u. Bij het kinderdagverblijf kunt u kiezen voor 40 weken, 49 weken of  
51 weken per jaar.  

 
 

4. Voorkeur dagen 
 
Kruis aan wat van toepassing is. De minimale afname is twee ochtenden.  
 
Eerste voorkeur    Tweede voorkeur  

□ maandagochtend   □ maandagochtend 

□ dinsdagochtend   □ dinsdagochtend 

□ woensdagochtend   □ woensdagochtend 

□ donderdagochtend   □ donderdagochtend 

□ vrijdagochtend   □ vrijdagochtend 

 

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

 

5. Voorkeur locatie  
 

□ Peuteropvang De Tamboerijn (Lauriestraat 42 in Schagen, 4 uur, 8.30 tot 12.30 uur) 

□ Peuteropvang De Trommel (Iepenlaan 54 in Schagen, 4 uur, 8.15 tot 12.15 uur) 

□ Peuteropvang Op Avontuur (Sportstraat 3 in Kolhorn, 3 uur, 8.30 tot 11.30 uur)  

 
 

6. VE-indicatie? 
 
Is er sprake van een VE-indicatie (VE = voorschoolse educatie)? 

□ Ja, sinds (datum) ……………………………………………… 

□ Nee 

 

Zo ja, door wie is deze vastgesteld?  

□ Door het consultatiebureau  

□ Door een andere instelling, namelijk ……………………………………………… 

 

Zo ja, onderneem dan ook de volgende stappen: 

→ Vul bij een VE-indicatie ook vraag 8 in. 

→ Stuur bij een VE-indicatie het bewijsstuk (het indicatieformulier) mee.  
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7. Uw situatie  

 

Wat is uw situatie?  

□ 
U werkt, u studeert, u volgt een traject om werk te vinden en/of u 
volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde 
instelling + dit geldt ook voor uw (eventuele) toeslagpartner + u heeft 
géén VE-indicatie of SMI 

→ ga verder met de   
    Akkoordverklaring 

□ 
Bovenstaande situatie geldt voor u of uw toeslagpartner, maar niet 
voor beiden (kostwinnersgezin)  

→ ga verder met vraag 8 

□ Bovenstaande situatie geldt voor u en uw toeslagpartner allebei niet → ga verder met vraag 8  

□ 
U heeft een VE-indicatie  
(het maakt niet uit of bovenstaande situatie wel of niet voor u geldt)  

→ ga verder met vraag 8 

□ 
U heeft een sociaal-medische indicatie (SMI) 
(het maakt niet uit of bovenstaande situatie wel of niet voor u geldt) 

→ ga verder met vraag 8 

 
 
 

8. Extra vragen aan de hand van uw situatie 
 

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?  

□ Ja   

□ Nee  

 

Zo nee, wat is de hoogte van uw (gezamenlijk) (verzamel)inkomen?  ……………………… 

 
Begin- en einddatum peuteropvang 

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

Verwachte einddatum:  …………………………………… 

Aantal uur per week:   …………………………………… 

 

Soort peuterplaats 

□ Peuterplaats voor kostwinnersgezin 

□ Peuterplaats voor ouders die beiden niet werken  

□ VE-peuterplaats  

□ SMI-peuterplaats  

 
Onderneem ook de volgende stappen: 

→ Toon het bewijsstuk van het BSN-nummer van uw kind aan SKRS.  

→ Stuur de inkomensverklaring (bijvoorbeeld een jaaropgave of het IB-60-formulier dat u op kunt  
     vragen bij de Belastingdienst) of een kopie daarvan mee.  
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Toestemming gegevensoverdracht 
Ik geef als ouder / verzorger toestemming voor gegevensoverdracht tussen SKRS en de gemeente 
voor de aanvraag van de tegemoetkoming in de kosten voor de peuterplaats:  
 
 
Handtekening ouder(s)/verzorger(s):   ………………………………………………… 
 
Verklaring waarheid en doorgeven wijzigingen  
Het formulier is naar waarheid ingevuld. Elke wijziging in de omstandigheden van ouders of kind die 
van invloed kunnen zijn op het recht op de tegemoetkoming, zullen direct worden gemeld bij SKRS.  
 
 
Handtekening ouder(s)/verzorger(s):   ………………………………………………… 
 
 

 
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. 
 

 

 
 

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 Rank | 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  

 

 


