Aanmeldingsformulier
Gastouderbureau
Gastouders

skidkinderopvang
Spijkerboorsdijk 3
9468 CG Annen
Tel: 0592-304190 / Fax: 0592-304199
plaatsingen@skidkinderopvang.nl

Gegevens gastouder:

Gegevens partner:

Achternaam:

Achternaam:

M / V*

M / V*

Voornaam:

Voornaam:

Adres:

Geboortedatum:

Postcode en woonplaats:

Beroep/opleiding:

Geboortedatum:

Burgerservicenummer:

Beroep/opleiding:
Telefoonnummer:
Mobiel:
Burgerservicenummer:
E-mail:
IBAN rekeningnummer:

Naam huisarts:

WA verzekering:

Maatschappij:

Polisnr.

Hoeveel kinderen zou u op willen vangen?

Naam eigen kinderen

M/V

Geboortedatum

Naam van peuterspeelzaal / school
(indien van toepassing)

1.
2.
3.
4.
Wilt u alle thuiswonende kinderen vermelden in verband met het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).
S.v.p. ook de achterzijde van dit formulier invullen.
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Wilt u in onderstaand schema aangeven op welke dagen en tijden u beschikbaar bent?
Maandag

van

tot

uur

Dinsdag

van

tot

uur

Woensdag

van

tot

uur

Donderdag

van

tot

uur

Vrijdag

van

tot

uur

Zaterdag

van

tot

uur

Zondag

van

tot

uur

Bent u bereid op onregelmatige tijden kinderen op te vangen?

Ja / nee*

Bent u bereid in schoolvakanties opvang te bieden?

Ja / nee*

Bent u bereid de kinderen te brengen en te halen van en naar school / peuterspeelzaal?

Ja / nee*

Wat zijn uw vervoersmogelijkheden in verband met halen en brengen(lopen, fiets, auto)?
Hoe lang denkt u opvang te kunnen bieden?
Biedt u alleen opvang via het gastouderbureau?
Wat is uw mening over het kinderopvang door anderen dan de eigen ouders?
Hoe denken uw huisgenoten over opvang van kinderen?
Bent u van plan deel te nemen aan de koffieochtenden / themabijeenkomsten van het
gastouderbureau?
Rookt één van uw huisgenoten?
Zo ja, bent u of zijn uw huisgenoten evt. bereid om niet te roken in de buurt van de op te
vangen kinderen?

Ja / nee*

Bent u onder behandeling van een arts of specialist?
Zo ja, kan dit van invloed zijn op de opvang

Ja / nee*

Heeft u huisdieren. Zo ja, welke?

Ja / nee*

Wilt u eventueel opvangen bij de vraagouder thuis?

Ja / nee*

Heeft u nog opmerkingen die van belang kunnen zijn in verband met de opvang (bijvoorbeeld
bijzondere omstandigheden in het gezin)?

Datum:

Handtekening gastouder:

Dit inschrijfformulier kunt u opsturen naar: skidkinderopvang / Spijkerboorsdijk 3 / 9468 CG Annen
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