
Vereniging Peuterspeelzaal de Bengelenbak  
Meidoornstraat 4 
5306 XP Brakel 
Tel. 06-10147636 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

Gegevens ouder/verzorgers: 
Volledige voor en achter betalende ouder/verzorger:   

Volledige voor- en achternaam ouder/verzorger:  

Geboortedatum betalende ouder/verzorger:  
Geboortedatum ouder/verzorger:  

BSN-nummer betalende ouder/verzorger:  

BSN-nummer ouder/verzorger:  

Straatnaam en huisnummer:  
Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer/Mobiel:  

Telefoonnummer oppas en/of werk:  
E-mail:  

 
Ontvangt u Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst       ja/nee    (invullen wat van toepassing is) 
Ontvangt u Peutertoeslag van de gemeente                             ja/nee    (invullen wat van toepassing is) 

 

 

Gegevens kind(eren) 
Volledige voor- en achternaam 1e kind: 

Geslacht: 

Geboortedatum: 

BSN-nummer: 

Volledige voor- en achternaam 2e kind: (tweeling): 

BSN-nummer: 

Geslacht: 

Geboortedatum: 

BSN-nummer: 

Ingeënt (ja/nee): 

Bijzonderheden t.a.v. uw kind(eren): 
Zoals allergieën, medicijnen, gedrag 

Naam huisarts: 
 

 

 

Gewenst eerste bezoek aan de speelzaal. Datum ongeveer: 

Gewenste ochtenden: ma/di/woe/do/vrij 

Waarmee kunt u ons helpen?   Bestuur ja/nee 
                                                        Reparatie ja/nee 

                                                        Schilderen ja/nee 

                                                        Activiteitencommissie ja/nee 

 
 

 



Toestemmingsverklaring 
Ook vinden we het als peuterspeelzaal belangrijk om het thuisfront goed te informeren over de 
activiteiten die plaats vinden in de groep. We willen een WhatsApp groep en Klasbord hiervoor 
inzetten. 
 
Via de WhatsApp en Klasbord groep willen wij u op een leuke manier informeren over het reilen & 
zeilen in de groep. Denk aan een groepsfoto delen van een leuke activiteit of een tekstbericht over 
een activiteit. De WhatsApp groep en Klasbord wordt alleen gebruikt voor het verstrekken van 
informatie vanuit de peuterspeelzaal. Wij vragen u de foto’s waar ook andere peuters op staan, niet 
te delen via de sociale media. Wanneer uw peuter de peuterspeelzaal verlaat, zal het 
telefoonnummer uit de groep verwijderd worden. 
 
Toestemming i.v.m. privacy De WhatsApp groep en Klasbord zijn een gesloten omgeving. Omdat er 
informatie en foto’s worden gedeeld vanuit een groep kan het voorkomen dat er peuters 
herkenbaar in beeld komen. Om de privacy van iedereen te respecteren vragen we ook hiervoor uw 
toestemming. 
 
o Ja, ik geef toestemming om foto’s en informatie te delen waarop mijn peuter kan staan, binnen 
een gesloten omgeving van een WhatsApp groep en Klasbord.  
 
o Nee, ik geef geen toestemming om foto’s en informatie te delen waarop mijn peuter kan staan, 
binnen een gesloten omgeving van een WhatsApp groep en Klasbord.  
 
 
Middels ondertekening van dit formulier, gaat u akkoord met het volgende: 

• U bent bekend met de rechten en plichten zoals vermeld op de website van de peuterspeelzaal, zoals de 
verplichting van betaling peuterbijdrage, meehelpen schoonmaken, acties en huisregels. 

• Er worden soms uitstapjes gemaakt met de kinderen, denk hierbij aan een boswandeling, brandweer, slager, 
bakker enz. 

• Aan het einde van de peuterspeelzaal periode zal de basisschool worden ingelicht middels een 
overdrachtsformulier in een gesprek met de pedagogisch medewerker en kleuterjuf. 

 

Opgemaakt te Brakel d.d.: 
 

Naam en handtekening Ouder(s)/Verzorger (s): 
 
 
 

Namens de Peuterspeelzaal: 
 
 
 

 
 

 


