Peuteropvang Kindercentrum Poko Loko

Inschrijfformulier voor
peuteropvang
Algemene gegevens
Achternaam kind:

Geboortedatum:

Roepnaam kind:

Jongen / Meisje (s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is)

BSN nummer kind:

Nationaliteit:

Adres:
Postcode

Woonplaats:

Naam moeder:

Naam vader:

Nationaliteit moeder:

Nationaliteit vader:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorte land moeder:

Geboorteland vader:

BSN nummer moeder:

BSN nummer vader:

Beroep moeder:

Beroep vader:

Hoogst genoten opleiding:

Hoogst genoten opleiding:

Telefoonnummer 1:

Telefoonnummer 2:

E-mail (ook voor het ontvangen van de factuur):

Extra e-mail:

s.v.p. wijzigingen telefoon en e-mail meteen doorgeven

Gezinssituatie
 Woont bij vader en moeder (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):
O Ja
O Nee, woont elders, nl:________________________________________________________
 In geval van scheiding:
- Hoe is het contact met de andere ouder?____________________________________________
 Thuistaal:
O Nederlands
O Anders nl:____________________________________________________



Naam huisarts: ____________________________ Telefoonnummer: ______________________
Volgt uw kind het inentingsprogramma?:
O Ja
O Nee, want _________________________________________________________________



Naam Tandarts: ___________________________ Telefoonnummer: ______________________



Medische bijzonderheden__________________________________________________________

s.v.p. ook de achterkant invullen
Financiële gegevens

In Midden Groningen bestaan de volgende vormen van ouderbijdragen:.
1. Ouder(s)/verzorger(s) die (beiden) werken, studeren en/of inburgeren kunnen gebruik maken
van kinderopvangtoeslag.
2. En ouder(s)/verzorger(s) die hiervoor niet in aanmerking komen kunnen gebruik maken van
een gesubsidieerde plaats. Vul daarvoor s.v.p. bijgevoegd formulier van de gemeente in:
Verklaring “wel/geen recht op kinderopvangtoeslag”
Maakt u gebruik van een gesubsidieerde plaats?
Dan dient u bij inschrijving een inkomensverklaring mee te sturen. Op basis hiervan wordt de
voor u geldende ouderbijdrage vastgesteld. Als uw salarisstrook of uitkeringsspecificatie op
het moment van plaatsing niet aanwezig is, dan wordt u automatisch ingedeeld in de hoogste
tariefgroep. Wij kunnen geen restitutie verlenen op mutaties als gevolg van later ingeleverde
inkomensgegevens. Zelfstandig ondernemers dienen uitsluitend een kopie aangifte
inkomensbelasting met winst uit onderneming mee te sturen.
Indien de plaatsing niet per de eerste van de maand ingaat, wordt u naar rato van de maand gefactureerd.
Deze systematiek geldt ook als u niet per einde van de maand stopt. U ontvangt 12 maanden per jaar een
factuur.

Gewenste opvang (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
Maandag
O ochtend 8:30 – 11:15 uur
Dinsdag
O ochtend 8:30 – 11:15 uur
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

O middag 12:45 – 15:30 uur*
O middag 12:45 – 15:30 uur*

O ochtend 8:30 – 11:15 uur
O ochtend 8:30 – 11:15 uur

O middag 12:45 – 15:30 uur*

O ochtend 8:30 – 11:15 uur

Peuteropvang met ingang van de datum:
*vanaf 3 jaar of in overleg

Ondertekening
Plaats:

Datum:

Handtekening:
Onder verantwoordelijkheid van mevr. E.W. Ferguson worden de gegevens van dit formulier alleen gebruikt in
interne administratieve bestanden bij POKO LOKO. Adreslijsten zijn ook ter inzage voor de oudercommissie.
Dit formulier is geen contract waaraan rechten of plichten kunnen worden ontleend.

Ik ben op de hoogte gebracht van de peuteropvang van Poko Loko via:
O
O
O
O
O
O

Mond op mond reclame
De basisschool
GGD/Consultatiebureau
De gemeente, afdeling ________________________________________________________
Website Poko Loko
Anders, nl __________________________________________________________________

