Inschrijf formulier
Leuk dat u uw kind inschrijft voor onze nieuwe, huiselijke en sfeervolle BSO Paulus!
Graag ontvangen wij onderstaande gegevens van u retour. Deze kunnen worden afgegeven aan de BSO
coördinator, bij de administratie of bij de leerkracht van uw kind. Wij bevestigen de ontvangst hiervan altijd per
mail en zullen u spoedig op de hoogte stellen van plaatsingsmogelijkheden.
Als bijlage bij dit formulier ontvangt u ook de algemene voorwaarden van toepassing op de BSO Paulus.

Naam kind(eren):
Adres/postcode:
Plaats:
Geboortedatum:
BSN:
Ouder/Verzorger 1

Ouder/Verzorger2

Naam :
Geboortedatum:
BSN
Telefoon thuis:
Telefoon werk:
Mobiel nummer:
Email:
Rekening houder:
Rekening nummer:

Inschrijfformulier BSO Paulus, Eerste Groenelaan 88, 1901 TE Castricum

(aanvinken/omcirkelen waarvoor u uw kind inschrijft)



VSO 7.30-8.30 uur (start bij minimaal 5 kinderen) exclusief vakanties= 40weken per jaar
Maandag



Vrijdag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

BSO 14.15-18.15 uur , woensdag 12.30-18.15 uur (inclusief vakanties= 48 weken per jaar )
Maandag



Donderdag

BSO 14.15-18.15 uur , woensdag 12.30-18.15 uur (exclusief vakanties=40 weken per jaar )
Maandag



Woensdag

VSO 7.30-8.30 uur (start bij minimaal 5 kinderen) inclusief vakanties= 48 weken per jaar
Maandag



Dinsdag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Graag maken wij gebruik van vaste, wisselende dagen opvang. ( bijv. bij een vast werkschema)

Gewenste ingangsdatum opvang:…………………………….(een plaatsing kan starten per de 1e of de 16e
van de maand)
De opzegtermijn bedraagt twee maanden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en voorzien
te zijn van uw handtekening.
Wanneer u uw aanmelding op de wachtlijst wilt intrekken, dan vernemen wij dit graag van u d.m.v.
een email. Op deze manier blijft onze wachtlijst up to date en kunnen wij alle ouders zo nauwkeurig
mogelijk informeren over een eventuele wachttijd.
De inschrijving geeft niet automatisch recht op een plaats. De overeenkomst tot opvang bestaat op
het moment dat het plaatsingscontract is getekend. Bij ondertekening gaat u akkoord met de
algemene voorwaarden en informatie van BSO Paulus, versie 1, 2012 overhandigd bij deze
inschrijving.

Datum:……………………………………………….
Handtekening ouder/verzorger:………………………………………………………….

Inschrijfformulier BSO Paulus, Eerste Groenelaan 88, 1901 TE Castricum

