Aanmeldingsformulier BSO
Gegevens kind:
Achternaam kind :………………………………………………………………………………………...
Voornaam kind :……………………………………………………………...……………jongen/meisje
Adres :…………………………………………………………………………………………………….
Postcode/ woonplaats :……………………………………………………………………………………
Geboortedatum :………………………………………………………………………………………….
BSN nummer: ……………………………………………………………………………………………
Naam school :…………………………………………………………………………………………..

Gegevens Ouder(s):
Achternaam :
Voorletters :
Adres :
Woonplaats :
Telefoon:
BSN nummer:
Geboortedatum:
E-mailadres:

Ouder 1
…………………………………………
………………………………man/vrouw
…………………………………………
…………………………………………
………………………………….………
…………………………………………
………………………………………….
…………………………………………

Ouder 2
………….…………………………...
………….…………………man/vrouw
……………………………………….
….……………………………………
…….……………………….………..
…..…………………………………..
………………………………………...
………………………………………

Plaatsingsgegevens:
Gewenste ingangsdatum :…………………………………………………...
Gewenste locatie:
❑ Nieuwkoop
❑ Alphen ad Rijn/ Ridderspoor
❑ Aarlanderveen
❑ Noorden
❑ Woerdense Verlaat

Arrangementen: Ik wil gebruik maken van volgende Arrangement(en):
❑
❑
❑
❑

Arrangement 1:
Arrangement 2:
Arrangement 3:
Arrangement 4:

Buitenschoolse opvang - 52 weken
Buitenschoolse opvang - 40 weken
Vakantie opvang - 12 weken
Flexible contract/ 0-uren contract

Dagen : Ik wil gebruik maken van de volgende dagen:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur
Buitenschoolse opvang vanaf sluitingstijd
school tot sluitingstijd BSO

Gewenste tijden BSO Sterrenspoor:
Gewenste locatie:
❑ Van 13.00 uur tot 15.00 uur
❑ Van 13.00 uur tot 18.00 uur
❑ Van 15.00 uur tot 18.00 uur

Opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Datum/plaats :

Handtekening :

……………………………..
……………………………………..
Zodra dit formulier ontvangen is, zullen wij uw inschrijving in behandeling nemen. Wij zullen u dan op de
hoogte brengen van de plaatsingsmogelijkheden. Eventuele wijzigingen moeten zo snel mogelijk doorgegeven
worden. Één maand voor plaatsing wordt er door ons contact met u opgenomen om verdere afspraken te maken.

Uitleg aanmeldingsformulier
1 Arrangementen
Wij bieden ouders de volgende arrangementen aan:
Arrangement 1: Buitenschoolse opvang - 52 weken
Wij bieden opvang tijdens de schoolweken én in alle schoolvakanties.
40 keer één of meerdere schooldagen, 12 keer één of meerdere vakantiedagen. Exclusief studiedagen!!!
Arrangement 2:Buitenschoolse opvang - 40 weken
Wij bieden opvang tijdens de schoolweken.
40 keer één of meerdere schooldagen. Exclusief extra uren opvang op studiedagen!!!
Arrangement 3: Vakantie opvang - 12 weken
Wij bieden opvang tijdens de vakantieweken.
12 keer één of meerdere vakantiedagen
Arrangement 4: Ook is het mogelijk om flexibele opvang af te nemen in de vorm van een 0-uren contract.

Locaties
Polderpret verzorgt de opvang op de volgende locatie(s):
Voorschoolse opvang
o Nieuwkoop - in het gebouw van KDV Polderpret in het scholencomplex.
o Alphen ad Rijn – in het schoolgebouw van de Ridderspoor op maandag, dinsdag en donderdag
o Woerdense Verlaat – in het lokaal van peuteropvang Trixie op dinsdagochtend en vrijdag
Naschoolse opvang
o Noorden - in het gebouw van Stichting Jeugdwerk Noorden, "de Bun", aan de Anemonestraat 25. Op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag;
o Nieuwkoop - in het gebouw van KDV Polderpret in het scholencomplex. Binnen deze locatie werken
wij op alle schooldagen met verschillende groepen. Waarbij we ook een sport BSO hebben voor de
kinderen vanaf groep 4.
o Nieuwkoop – Nieuwveenseweg 23 c, nabij kinderdagverblijf. Op deze locatie is de ontdek- en doeBSO gevestigd op maandag, dinsdag en donderdag. Een Bso met de nadruk op ontdekken in de natuur.
o Aarlanderveen – in het schoolgebouw van de Viergang op maandag, dinsdag en donderdag
o Woerdense Verlaat – in het lokaal van peuteropvang Trixie op maandagmiddag/ donderdag en vrijdag
o Alphen ad Rijn – in een lokaal van de Ridderspoor (woensdag gesloten)
Op dagen dat een locatie is gesloten, is opvang (indien beschikbare plaatsen) op een andere locatie
mogelijk. De kinderen worden dan per taxi naar deze locatie vervoert.
KDV Polderpret biedt opvang op een locatie op dagen dat er minimaal vijf kinderen per schooldag worden
geplaatst. Dit geldt voor zowel de schoolweken als de schoolvakanties. Polderpret heeft anders het recht de
kinderen onder te brengen in een van onze andere Buitenschoolse opvang locaties, hiervoor zullen geen
vervoerkosten berekend worden.

Tarieven
De overheid stelt als uitgangspunt dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die
werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen. Ouders sluiten zelf een
overeenkomst met de kinderopvangorganisatie en zijn financieel verantwoordelijk. De ouders ontvangen in
principe een factuur van het kinderdagverblijf. Ouders kunnen via de belastingdienst een tegemoetkoming in de
kosten aanvragen. Meer informatie is te vinden op www.toeslagen.nl.
De tarieven zijn gebaseerd op de kostprijs van onze diensten en worden ieder jaar bijgesteld aan de hand van de
prijsindexering die geldt binnen branche kinderopvang. Deze indexering wordt landelijk bepaald. Intern wordt
vervolgens per product de prijs in overleg met de centrale oudercommissie vastgesteld.

Kosten
De kosten worden berekend over de gehele opvangblok vanaf einde schooltijd. Het is niet mogelijk opvang per
uur af te nemen. In de vakantie kunnen alleen dagdelen worden afgenomen ( 5 1/4 uur). De jaarkosten van BSO
worden gelijkmatig over 12 maanden verdeeld.

