
   Inschrijfformulier buitenschoolse opvang 

                                                   4 t/m 12 jaar 

Gegevens kind: 

Voornamen/ Roepnaam…………………………………………..Geslacht jongen/meisje………………………………. 

Achternaam……………………………………………………………..Geboortedatum……….BSN- nummer……………. 

Gegevens ouders/ verzorger(s) : 

Familienaam…………………………………………………………….Adres………………………………………………………….. 

Telefoon privé………………………………………………………….Postcode/ Plaats…………………………………………. 

E-mailadres……………………………………………………………… 

Gegevens ouder/ verzorger (vrouw) :            Gegevens ouder/ verzorger (man): 

Voorletters + achternaam………………………………………. Voorletters + achternaam…………………………………. 

Werkgever/ Beroep…………………………………………………Werkgever/ Beroep…………………………………………… 

BSN-nummer………………………………………………………….  BSN-nummer………………………………………………………. 

Te bereiken via tel. Werk…………………………………………Te bereiken via tel. Werk…………………………………… 

Eventueel 06……………………………………………………………Eventueel 06……………………………………………………… 

Telefonisch in geval van nood, ja/ nee…………………….Telefonisch in geval van nood, ja/ nee………………… 

Burgerlijke staat:  Gehuwd/ Samenwonend/ alleenstaand/ gescheiden/ Weduwe/ Weduwnaar  

Overige gegevens: 

Inentingen volgens schema Consultatiebureau……….ja/ nee 

Heeft uw kind een dieet?...........................................ja/ nee 

Zo ja, welk……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hobby’s………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Verdere bijzonderheden………………………………………………………………………………………………………………………. 

Huisarts: Naam……………………………………………………….Tel……………………………………………………………………….. 

Tandarts: Naam………………………………………………………Tel……………………………………………………………………….. 

 



Is er momenteel al en kind van u geplaatst bij 

Bso Natuurlijk?................................ja/ nee…………….Zo ja, wie…………………………………………………………….. 

Gegevens school: 

Schoolnaam……………………………………………………………Telefoonnummer…………………………………………………. 

Groep……………………………………………………………………..Naam juf/ meester………………………………………………. 

Gegevens plaatsing: 

Gewenste datum………………………………………..jaar……………………………………………………………… 

 

Tarieven buitenschoolse opvang per 1 september 2019: 

 

Bso Natuurlijk schoolweken contract: 

Uurprijs: € 7,20 

Uren opvang ma/di/do, afhankelijk van het continue rooster school: 

- 12.45- 17.30   ( 13.00 school uit),   dagdeel 4.75 uren. 

- 13.45- 17.30  ( (14.00 school uit),   dagdeel 3.75 uren. 

- 14.00- 17.30   ( 14.15 school uit),   dagdeel 3.50 uren. 

- 14.15- 17.30   ( 14.30 school uit),   dagdeel 3.25 uren. 

Uren opvang woe/vrij, afhankelijk van het continue rooster school: 

- 12.45- 17.30   ( 13.00 school uit),  dagdeel 4.75 uren. 

- 13.45- 17.30   (  14.00school uit),  dagdeel 3.75 uren. 

- 14.00- 17.30  ( 14.15  school uit) , dagdeel 3.50 uren. 

- 14.15- 17.30  ( 14.30 school uit ) , dagdeel 3.25 uren. 

Vanaf 17.30-18.30 geldt het opvangtarief van € 8,36. 

Ziek melden wordt doorberekend. 

Ruildagen onbeperkt, mits er plaats is. 

Compenseren en/of een extra dag afnemen tegen hetzelfde tarief. 

Studiedag reserveren uiterlijk een week vooraf, geldt het contract tarief. 

Bso Natuurlijk flexibel contract: 

Uurprijs: € 8,36 



Kiezen voor wisselende dagen. 

U betaalt alleen wat u afneemt, hier is geen minimum afname aan gekoppeld. 

U dient uiterlijk een week vooraf de gewenste opvangdagen door te geven. 

U dient ook uiterlijk een week vooraf opvangdagen af te melden. Het niet 

 afmelden van dagen wordt doorberekend. 

Ziekmelden wordt doorberekend. 

Bso Natuurlijk vakantiecontract: 

Het vakantiecontract geldt voor alle schoolvakanties( voorjaarsvakantie, meivakantie, 

herfstvakantie , zomervakantie en kerstvakantie. 

U betaalt alleen wat u afneemt tegen het uurtarief van € 8,36. 

Ouders die een vakantiecontract combineren met een schoolweken contract betalen 

voor de uren van de korte schoolvakanties( voorjaarsvakantie, meivakantie, herfstvakantie 

en kerstvakantie), het uurtarief van het school weken contract. 

Voor het Bso Natuurlijk vakantiecontract wordt gebruik gemaakt van een vakantieformulier. 

Voor de aanvraag van deze dagen gelden de voorwaarden die op het formulier staan  

vermeld. 

Bso Natuurlijk VSO contract:  

Uurprijs: € 8,36 ( voor VSO  schoolweken contract en VSO flexibel). 

U betaalt alleen wat u afneemt. 

Bij dit pakket kunt u ook compenseren en/of extra dag afnemen tegen hetzelfde tarief. 

Ruilen is onbeperkt, mits er plaats is. 

U dient uiterlijk een week vooraf de gewenste opvangdagen door te geven. 

U dient ook uiterlijk een week vooraf opvangdagen af te melden. Het niet op tijd 

afmelden van dagen wordt doorberekend. 

NB: bij inschrijving zijn geen inschrijfkosten verschuldigd 

Bent u op de hoogte van: 



De algemene voorwaarden : Ja/ Nee 

Tarieven:                                   Ja/ Nee 

Pedagogisch  beleidsplan:      Ja/ Nee 

Wilt u meer informatie?:        Ja/ Nee 

Opvangmogelijkheden: 

In schoolweken : ma………….di…………woe………do…………vrij………. 

Tijdstip ophalen van school……………………………………………………………………………………………………………… 

Vakantieopvang: 

Vakantieopvang is aan te vragen via vakantieformulier 

( verkrijgbaar op locatie van Bso Natuurlijk) 

Extra dagdeel opvang : 

( 24 uur van tevoren aanmelden) 

Aan te vragen via formulier extra dagdeel  opvang,verkrijgbaar op locatie Bso Natuurlijk. 

Wilt u dat we uw kind ophalen bij school?  Ja/ Nee. 

Bij nee, hoe komt uw kind bij Bso Natuurlijk?.............................................................................. 

Tijdstip dat u uw kind ophaalt:  

Ophaaltijden Bso Natuurlijk: ma……….di……….woe……….do………..vr 

Oudercommissie: 

Wilt u in de oudercommissie zitting nemen? Ja/ Nee 

Betaling: 

Ouders/verzorger(s)  van Bso Natuurlijk krijgen rond de 15
e
 van iedere maand 

een factuur van de opvangkosten per e-mail  toegezonden. Deze factuur dient 

voor de 25
e
 van de maand te worden betaald.  

In te vullen door Bso Natuurlijk: 



Datum ontvangst inschrijfformulier: 

Datum intakegesprek:  

Vaccinatieoverzicht: 

 

 

                                

                              

    

                                                       


