Inschrijfformulier Peuterspeelzaal KOALA
1. gegevens kind
achternaam kind
voorna(a)m(en) kind
geslacht

roepnaam
jongen / meisje*

geboortedatum
nationaliteit
BSN/sofinummer
straatnaam + huisnr
postcode

woonplaats

2. gegevens ouder/verzorger
naam ouder/verzorger (1)
geslacht

man / vrouw*

tel.nummer privé
tel. werk/mobiel
hoogst genoten opleiding
(omcirkel)

basisonderwijs / (v)so - zmlk / LBO / VBO
/ praktijkonderwijs / VMBO / MBO / HBO /
universitair
anders, namelijk …………………………

diploma behaald

ja / nee*

naam ouder/verzorger (2)
geslacht

man / vrouw*

tel.nummer privé
E-mailadres
tel. werk/mobiel
hoogst genoten opleiding
(omcirkel)

basisonderwijs / (v)so - zmlk / LBO / VBO
/ praktijkonderwijs / VMBO / MBO / HBO /
universitair
anders, namelijk …………………………

diploma behaald

1 van 3

ja / nee*

* doorhalen wat niet van toepassing is

3. gezin
gezinssamenstelling
plaats kind in gezin (tov
broertjes/zusjes)
moedertaal gesproken thuis
andere gesproken talen thuis

4. Medische gegevens
naam huisarts
tel.nummer huisarts
medicijnen
is uw kind ergens allergisch
voor?
is uw kind ingeënt?

nee / ja*, namelijk …………………
nee / ja*, namelijk …………………
ja / nee*, want ……………………..

is uw kind onder behandeling
van een specialist? Zo ja,
waarvoor?
overige bijzonderheden
waarvan u de peuterspeelzaal op de hoogte wilt
brengen
naam consultatiebureau
adres
postcode en plaats
telefoonnummer
wijkverpleegkundige
bijzonderheden groei en/of
ontwikkeling

U kunt er verzekerd van zijn dat uw peuter zo goed en verantwoord mogelijk wordt opgevangen, maar Peuterspeelzaal St. Joseph
of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele fouten die kunnen ontstaan door medische
handelingen die de leidsters op verzoek van de ouders bij de peuter uitvoeren. U kunt hierbij denken aan o.a. het toedienen van
medicijnen.

5. Toestemming
Wij geven toestemming voor ons kind om mee te gaan met uitstapjes, begeleid
door voldoende volwassenen
2 van 3

ja / nee*

* doorhalen wat niet van toepassing is

Wij geven toestemming voor het maken van foto- en video- opnamen van ons
kind voor o.a. gebruik bij ouderavonden, studie en website
Wij geven toestemming om informatie uit te wisselen met de Jeugd
Gezondheidszorg in het belang en welzijn en goed functioneren van uw kind op
Wij geven toestemming om een overdracht te laten plaatsvinden tussen leidster
en basisschool

ja / nee*
ja / nee*
ja / nee*

6. Gegevens plaatsing
aanmelddatum

wordt ingevuld door PSZ St. Joseph

toegewezen dagdelen

wordt ingevuld door PSZ St. Joseph

Peuterspeelzaal St. Joseph heeft het recht uw kind de toegang te ontzeggen indien u dit formulier niet naar waarheid heeft ingevuld
of wanneer u de ouderbijdrage niet tijdig betaald heeft.

7. Ondertekening
Ondergetekende, ………………………….., verklaart hierbij dat
alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
plaatsnaam
datum
handtekening

3 van 3

* doorhalen wat niet van toepassing is

