
In te vullen door de afdeling Klantenservice

Naam kind:   ____________________________________________

Kindcode(s):  ____________________________________________

Oudercode(s): ____________________________________________

Ingekomen:  

Inschrijfformulier 

Spelenderwijs

Peuteropvang
en

Voorscholen

Versie: juli 2018, afdeling Communicatie



Alle persoonlijke gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescher-
ming Persoonsgegevens. Door middel van deze inschrijving verklaart u zich akkoord met de 
algemene voorwaarden.

GEZINSGEGEVENS

Achternaam en voorletters ouder/verzorger(A) ________________________________ M/V

Adres:  ________________________________________    Postcode:  _________________ 

Woonplaats: ______________________________   Privé tel.nr.: ______________________

E-mailadres: ______________________________   Mob. tel.nr.: ______________________ 
              (noodgeval)
BSN: ______________________________

Achternaam en voorletters ouder/verzorger(B) ________________________________ M/V

Adresgegevens ouder/verzorger B, alleen indien afwijkend van bovenstaand adres.

Adres: ___________________________________ Postcode: _____________________

Woonplaats: ______________________________ Privé tel.nr.: ______________________

E-mailadres:  ______________________________ Mobiel tel.nr.: _____________________

BSN: ______________________________

HUISARTS
Naam: ____________________________________ Telefoon: _____________________

GEGEVENS KIND

Achternaam + voorletters kind: ______________________________________ jongen/meisje

Roepnaam: ___________________________ Geboortedatum: ____-____-_____ (DD-MM-JAAR) 

Spreekt uw kind Nederlands?  o JA   o NEE 

BSN: ______________________________

Welke taal wordt er thuis met uw kind gesproken? ___________________________________

Is uw kind ingeënt:  o JA   o NEE



Zijn er bijzonderheden waarmee bij plaatsing rekening moet worden gehouden:  

_____________________________________________________________________________ 

Voor welke locatie wilt u uw kind opgeven? _________________________________________ 

Is er op dit moment of was er ooit eerder een kind uit uw gezin geplaatst binnen de kinderop-
vang van Spelenderwijs?                    o JA   o NEE

Gewenste plaatsingsdatum     _____________________________

Kijk voor de beschikbare dagdeelcombinaties op onze website www.spelenderwijsede.nl.

Gewenste dagdelen    ma  di  wo do vrij
     morgen  O  O  O O  O
     middag  O  O   O  O

VERWIJZING VVE-PEUTEROPVANG
Is uw kind verwezen naar een VVE peuteropvang door het Consultatiebureau  o JA   o NEE
Zo ja, dan dient u de schriftelijke verwijzing mee te zenden.

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
In de algemene voorwaarden peuteropvang wordt vermeld, dat betalingen van ouders aan 
Spelenderwijs bij voorkeur plaatsvinden via een automatische incasso. Deze incasso wordt 
maandelijks en voorafgaand aan de betreffende maand geïnd.
Een machtigingsformulier voor automatische incasso wordt u toegestuurd bij bevestiging van 
plaatsing of de plaatsingsovereenkomst.
Wanneer u niet overgaat tot automatische incasso zal er maandelijks 3,- euro extra in rekening 
worden gebracht.

VERLATEN TERREIN ONDER BEGELEIDING PEDAGOGISCH MEDEWERKERS



Op de peuteropvang/voorschool willen we peuters zoveel mogelijk ervaringen laten opdoen. 
Het maken van een uitstapje draagt bij aan de ontwikkeling van peuters. In het kader van de 
verschillende (VVE)thema’s/projecten gaan de pedagogisch medewerkers met kinderen naar 
huizen, winkels, de kinderboerderij etc. Deze activiteiten vallen onder de aansprakelijkheid- en 
ongevallenverzekering die Spelenderwijs heeft afgesloten.
De kinderen verlaten het terrein van de peuteropvang/voorschool onder afspraak dat:
1. Ouder(s)/verzorger(s) van te voren op de hoogte zijn gebracht van de activiteiten buiten 

het terrein van de peuteropvang/voorschool.
2. Er voldoende begeleiding is voor de kinderen:
• tenminste 1 volwassene per 3 kinderen
• bij het oversteken van een straat: tenminste 1 volwassene per 2 kinderen
• bij een uitstapje met de hele groep waarbij kinderen niet vrij kunnen spelen/rondlopen: 1 

volwassene per 2 kinderen en daarbij 2 volwassenen extra.
• bij een uitstapje met de hele groep waarbij kinderen vrij kunnen spelen/rondlopen (bijv. 

kinderboerderij): 1 volwassene per kind.
3. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van vervoer per auto dan:
• worden er maximaal 3 kinderen per auto vervoerd;
• zitten deze kinderen op de achterbank;
• zitten kinderen jonger dan 3 jaar of kleiner dan 1.35 m in autostoeltjes;
• is de bestuurder van de auto in het bezit van een rijbewijs en is er door de eigenaar van de 

auto een inzittendenverzekering afgesloten.
 
Ik ga akkoord met de regeling ‘Verlaten terrein onder begeleiding Pedagogisch medewerkers 
o JA    o NEE

Ik ga akkoord met het plaatsen van foto’s t.b.v. social media en publiciteit   o JA    o NEE

TOELICHTING VOOR OUDERS OVEREENKOMST TOEDIENEN MEDICATIE/ZELFZORGMIDDEL

Het kan noodzakelijk zijn dat een kind op een Spelenderwijslocatie een medicijn/zelfzorgmid-
del toegediend moet krijgen. Voor het toedienen van medicatie op uw verzoek moet er altijd 
een overeenkomst toedienen medicatie/zelfzorgmiddel worden ingevuld. U kunt deze over-
eenkomst en toelichting verkrijgen op de locatie of via de website Spelenderwijs.
Samengevat hanteert Spelenderwijs de volgende regels:
I. Geen volledig ingevulde overeenkomst: dan geen toediening.
II. Paracetamol wordt alleen bij plotseling opkomende oorpijn toegediend.
III. Voor het gebruik van Arniflor, Sudocreme, Calendula en Vaseline op locatie wordt niet 
per keer een overeenkomst ingevuld en ondertekend.  

Ik stem in met bovenstaande regels en ga akkoord met het (indien nodig) gebruik van 
Arniflor, Sudocreme, Calendula en Vaseline.  o JA    o NEE



BEPALING OUDERBIJDRAGE PEUTEROPVANG

ER ZIJN IN 2018 TWEE OPTIES:

Kinderopvangtoeslag met of zonder VVE-indicatie 
 
Kinderopvangtoeslag aanvragen? Let op! Dat kan tot 3 maanden na de maand waarin uw 
kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen!! 
 
U heeft recht op kinderopvangtoeslag als:  
• beide partners werken; 
• u een alleenstaande ouder met inkomen bent; 
• u studeert (een door DUO erkende studie); 
• u een tra ject om werk te vinden volgt; 
• u een verplichte inburgeringscursus volgt. 

1. Ouderbijdrage van de gemeente met of zonder VVE-indicatie 
 
U kunt gebruikmaken van de ouderbijdrage wanneer: 
• u een eenverdiener bent (kostwinnersgezin); 
• u een alleenstaande ouder bent zonder betaald werk. 
 

  
Geef hieronder aan wat voor u van toepassing is:

o Kinderopvangtoeslag met VVE    
o Kinderopvangtoeslag zonder VVE

o Ouderbijdrage van de gemeente met VVE    
o Ouderbijdrage van de gemeente zonder VVE



ONDERTEKENING

Ondergetekende(n) verklaren hierbij dit opgavenformulier naar waarheid en zonder voorbe-
houd te hebben ingevuld. Het is ondergetekende(n) bekend dat, eventueel met terugwerkende 
kracht, de per saldo te weinig betaalde ouderbijdrage verschuldigd is. Indien achteraf mocht 
blijken dat het inkomen te laag is opgegeven of dat onjuiste gegevens zijn verstrekt.

Ondertekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Spelenderwijs Ede. 
De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website of op te vragen bij de klantenservice.

De verstrekte bewijsstukken worden zorgvuldig behandeld en beveiligd; ze worden bewaard tot het einde 
van het jaar waarin uw kind de peuteropvang zal hebben verlaten.

Datum:______________________

Handtekening Ouder/verzorger A   Handtekening Ouder/verzorger B

_______________________________    _____________________________



EN VERDER . . . . 

WILLEN WIJ GRAAG WETEN HOE U BIJ ONS TERECHT BENT GEKOMEN:
 
o een ander kind uit het gezin bezoekt/bezocht een locatie van Spelenderwijs 

o via andere ouders met kinderen bij Spelenderwijs 

o via één van de medewerkers van Spelenderwijs

o door een advertentie 

o via het Consultatiebureau 

o via de basisschool 

o Internet   
  
o Anders, namelijk  …………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RUIMTE VOOR ANDERE OPMERKINGEN:



Klantenservice Spelenderwijs

Postbus 8028, 6710 AA Ede
Raadhuisstraat 117, 6711 DS Ede
T  0318 68 75 82 ma t/m do  08:30 - 16:00 uur  
   vrijdag       08:30 - 12:00 uur
E  info@spelenderwijsede.nl
W  spelenderwijsede.nl


