Aanmeldingsformulier
“De Peutertuin”.
Gegevens ouders/verzorgers
Naam vader:
Naam moeder:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer privé:
Telefoonnummer (werk of mobiel):
Emailadres:
Burgerlijke staat ouders/verzorgers:

……………………………………………………
BSN: ………………………
……………………………………………………
BSN: ………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
gehuwd / samenwonend / gescheiden /
alleenstaande ouder
Geboorteland ouders:
……………………………………………………
Hoogst genoten opleidingsniveau:
……………………………………………………
In geval van nood contact opnemen met:
naam:
……………………………………………………
telefoonnummer:
……………………………………………………
Gewenste plaatsingsdatum:

……………………………………………………

Groep Centrum:
Admiraliteitsweg 40
voor inwoners met postcode 1601

dinsdag-/donderdagochtend (brengen tussen 8.30-9.00 uur en halen
om 12.00 uur)
of
woensdag-/vrijdagochtend (brengen tussen 8.30-9.00 uur en halen
om 12.00 uur)
of
maandagochtend (brengen tussen 8.30-9.00 uur en halen om 12.00
uur) /donderdagmiddag (brengen tussen 13.00-13.30 uur en halen
16.00 uur)

Groep Noord:
Goudenregenstraat 29
voor inwoners met postcode 1602

woensdag-/vrijdagochtend (brengen tussen 8.30-9.00 uur en halen
om 12.00 uur)
of
maandag-/donderdagochtend (brengen tussen 8.30-9.00 uur en
halen om 12.00 uur)
dinsdag-/vrijdagochtend (brengen tussen 8.30-9.00 uur en halen om
12.00 uur)

(graag omcirkelen wat van toepassing is)
Wij doen ons best om rekening te houden met uw wensen rondom de voorkeursgroep. Indien daar
geen plaats is doen wij u een ander aanbod. Let op de verschillende breng- en haaltijden.

Gezin
Gezinssamenstelling:
Moedertaal gesproken thuis:
Andere talen gesproken thuis:

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Gegevens kind
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Geboorteland:
Nationaliteit:
BSN-nummer: (graag kopie bijvoegen)

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
jongen / meisje
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

VVE-indicatie
VVE indicatie
ja/nee
(graag omcirkelen wat van toepassing is)

Z.O.Z

Medische gegevens
Montessori-peutergroep De Peutertuin
Postadres – Gerard Brandweg 4 1602 LA Enkhuizen – Tel: 0228 323027 - Email: depeutertuin@quicknet.nl

Huisarts:
Adres:
Telefoonnummer:
Is het kind ingeënt?
Zo ja, waarvoor:

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Ja / nee








Zo nee, waarom niet:

DKTP-Hib combinatievaccin tegen DKTP (=Difterie,
Kinkhoest, Tetanus en Polio) en tegen Hib
(=Haemophilus influenzae type b)
Hep B* vaccin tegen Hepatitus B
BMR vaccin tegen Bof, Mazelen en Rodehond
Men C vaccin tegen Meningokokken C
DTP vaccin tegen Difterie, Tetanus en Polio (op
vierjarige leeftijd)
AK vaccin tegen Kinkhoest (op 4-jarige leeftijd)

……………………………………………………………

Is het kind onder behandeling van een medisch specialist? Zo ja, waarvoor?
……………………………………………………………

Consultatiebureau
Naam:
……………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………
Postcode en plaats:
……………………………………………………………
Bijzonderheden groei en ontwikkeling:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Andere medische bijzonderheden:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Overige bijzonderheden welke ‘De Peutertuin’ dient te weten:
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Foto’s plaatsen
Ik geef wel / geen toestemming voor het plaatsen van foto’s van mijn kind(eren).
(graag omcirkelen wat van toepassing is)

Waar moet dit formulier naar toe?
U wordt verzocht dit inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend op te sturen naar:
administratie De Peutertuin
Gerard Brandtweg 4
1602 LA Enkhuizen

U mag het formulier ook afgeven op de locatie, Admiraliteitsweg 40 of Goudenregenstraat 29 te
Enkhuizen.

Ondertekening

Ondergetekende,

……………………………………………………………

verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud van het informatieboekje en het
huishoudelijk reglement van ‘De Peutertuin’.
Datum:

…………………………………

Handtekening: …………………………………….

Montessori-peutergroep De Peutertuin
Postadres – Gerard Brandweg 4 1602 LA Enkhuizen – Tel: 0228 323027 - Email: depeutertuin@quicknet.nl

Uw naam: ____________________________________________________



Uw en uw toeslagpartner (meestal de ouders/verzorgers) werken BEIDEN,
volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.

(Uw toeslagpartner is degene waarmee u bent gehuwd, maar ook in de volgende situatie is sprake
van een toeslagpartner)
1.
U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
2.
U hebt samen een kind.
3.
U of uw partner heeft een kind van de ander erkend.
4.
U bent partner voor een pensioenregeling.
5.
U hebt samen een koopwoning.
6.
U of 1 van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar. Is uw
medebewoner een onderhuurder? Dan bent u niet elkaars toeslagpartner.
7.
U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting.
8.
U was in 2016 al elkaars toeslagpartner.




Een van beide ouders/verzorgers werkt of u bent alleenstaande ouder.

Beide ouders/verzorgers werken niet of u bent alleenstaande ouder en
werkt niet.



Uw peuter heeft een VVE indicatie.



U valt niet onder een van deze 4 opties, want……………………

Montessori-peutergroep De Peutertuin
Postadres – Gerard Brandweg 4 1602 LA Enkhuizen – Tel: 0228 323027 - Email: depeutertuin@quicknet.nl

