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Z.O.Z. 

SOKS Inschrijfformulier naschoolse opvang  
IKC De Zwanebloem Peuters 
(locatie O.B.S. De Zwanebloem ) te Zwaanshoek 

Gegeven Kind Voornaam       

Achternaam       

Adres 
 

      

Postcode/ plaatsnaam       

Geboortedatum       

Vanaf welke datum wilt u 
opvang 

      

BSN nummer       

Zoon of dochter zoon 

Nationaliteit       

Naam Huisarts       

Telefoonnummer huisarts       

Ziektekostenverzekering       

School       

Klas / groep       

Bijzonderheden       

       

Allergieën       

       

Gegevens 1e 
ouder/ 

Verzorger/ 

voogd 

Aanhef Mw.  

Voorletters       

Voornaam       

Achternaam       

Adres 
 

      

Postcode / plaatsnaam 
 

      

Telefoonnummer privé       

Telefoonnummer mobiel       

Telefoonnummer werk       

Relatie met het kind Moeder 

Nationaliteit       

Email 

      
 

BSN nummer       

Handtekening 
1e ouder/verzorger/voogd 

(in de digitale versie is dit niet nodig) 
 

 
 
 
 



LKR nr peuteropvang Zwanebloem: 698448984 

 

Gegevens 2e  

ouder/ 

verzorger/ 

voogd 

Aanhef Dhr.  

Voorletters       

Voornaam       

Achternaam       

Adres 
 

      

Postcode / plaatsnaam       

Telefoonnummer privé       

Telefoonnummer mobiel       

Telefoonnummer werk       

Relatie met het kind Vader 

Nationaliteit       

Email        

BSN nummer       

Handtekening 
2e ouder/verzorger/voogd 

(in de digitale versie is dit niet nodig) 
 

In geval van nood! 
(als wij de ouders/ 
verzorgers/ 
voogden niet 
kunnen bereiken) 
 
Vb: grootouders, 
buren, goede vrienden 

1e noodcontact 
Naam 

      

Relatie met het kind       

Telefoonnummer       

       

Eventueel een 2e noodcontact 
Naam 

      

Relatie met het kind       

Telefoonnummer       

financiën 

Ten name van       

IBAN Rekening nr. incasso        

Door ondertekening geeft u toestemming aan SOKS doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw 
bank om een bedrag van uw afrekening af te schrijven en uw bank doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van stichting Openbare Kantoortijdenscholen  
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden 

Handtekening en 
datum 

Datum 
      
 

Handtekening 
(in de digitale versie niet nodig) 
 

 
Door middel  van X aangeven welke dagen u opvang wenst. 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

peuterspeelzaal      

Dagopvang peuters      

Halve dag opvang 
peuters 

Ochtend/middag 

               
Ochtend/middag 

               
Ochtend/middag 

               
Ochtend/middag 

               
Ochtend/middag 

               

Indien u interesse heeft in losse vakantieopvang of een strippenkaart graag apart vermelden en uw verzoek mailen naar 
info@kantoortijdenschool.nl  

 

mailto:info@kantoortijdenschool.nl

