VSO ”De Driemaster”
Postbus 11
3150 AA Hoek van Holland
tel.: 0174 – 383834
E-mail: directie@dedriemaster.nl

_________________________________________________________________________
Voorschoolse Opvang De Driemaster.

Ik (wij) geef (geven) mijn (ons) kind op voor:
Voorschoolse opvang tot wederopzegging of het verlaten van P.C.B.S. De Driemaster, op
tijden dat er school is, dus niet tijdens weekenden, studiedagen of vakantieweken of
erkende feestdagen, van 7.15 uur tot 8.15 uur, ongeveer 40 weken per jaar op:
Graag de O bij toepassing aan te vinken.
O Maandag

O Dinsdag

O Woensdag

O Donderdag

O Vrijdag

Mijn (ons) kind bezoekt groep ……..van leerkracht …………………………………………………….
Gewenste ingangsdatum: …………………………………………………………………………………………….

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Er wordt 12 maanden per jaar gefactureerd, u ontvangt maandelijks een factuur.

O Ik (wij) wens(en) ……….(aantal) VSO strippenkaart(en) voor 5 maal incidentele 35,00
euro per strippenkaart.
O Ik (wij) wens(en)………..(aantal) VSO strippenkaart(en) voor 10 maal incidentele 70,00
euro per strippenkaart.
Datum:

Handtekening:

……………………………………………………….

………………………………………………….

U kunt dit formulier inleveren bij:
Basisschool De Driemaster: Steven v.d. Haghenstraat 26
t.a.v. Gaby Viola of A. van Toor
Of opsturen naar: directie@dedriemaster.nl t.a.v. A. van Toor

VSO ”De Driemaster”
Postbus 11
3150 AA Hoek van Holland
tel.: 0174 – 383834
E-mail: directie@dedriemaster.nl

_________________________________________________________________________

Inschrijfformulier Voorschoolse Opvang De Driemaster.
Achternaam van de leerling……………………………………………………………………………………………………….
Roepnaam……………………………………………………………………………………………………..O Meisje O Jongen
Naam + voorletter ouder(s) / verzorgers:………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode:…………………………………………………..Woonplaats:………………………………………………………….
Telefoon thuis:…………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mailadres:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Noodtelefoonnummer(s), als op bovenstaand nummer niemand te bereiken is.
Tel. Nr. ………………………………………………………………Van:……………………………………………………………….
Tel. Nr. ……………………………………………………………..Van:……………………………………………………………….
Geboortedatum leerling: ……………………/……………………./……………………………………………………………
Dag
maand
jaar
Mijn kind neemt deel aan het Rijksvaccinatieprogramma Ja O
Huisarts O P. de Blooy

O M.J. van Dijk

O H.S. Spijker

Nee O
O J. van Vugt

O Andere arts namelijk:……………………………………………………………Telefoonnummer:……………………
Mijn kind is allergisch voor:………………………………………………………………………………………………………..
Mijn kind gebruikt O Geen O Wel medicijnen voor …………………………………………………………………..
Naam/Merk Medicijnen:………………………………………………………………………………………………………………
Gebruik tijdens aanwezigheid bij VSO is

O Niet gewenst
O Wel gewenst op de volgende wijze

Zijn er bijzonderheden van uw kind waar de VSO( rekening mee dient te houden?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VSO ”De Driemaster”
Postbus 11
3150 AA Hoek van Holland
tel.: 0174 – 383834
E-mail: directie@dedriemaster.nl

_________________________________________________________________________
Voorschoolse Opvang De Driemaster Tarieven.
Voorschoolse Opvang tijdens de schoolweken ( ongeveer 40 weken per jaar)
van 7.15 - 8.15 uur.

Aantal dagen
Per jaar
Per maand
Per uur
Opvanguren

5 dagen
1.100,00
91,65
5,50
200 uur

4 dagen
880,00
73,35

3 dagen
660,00
55,00

2 dagen
440,00
36,65

1 dag
220,00
18,35

160 uur

120 uur

80 uur

40 uur

U ontvangt 12 keer per jaar een gespecificeerde nota, die via uw kind wordt meegegeven of
verstuurd wordt.

Belastingdienst Kinderopvang.
Iedereen ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang via de
Belastingdienst. Sinds de nieuwe Wet Kinderopvang ontvangt u de bijdrage overheid niet
meer via de opgave inkomstenbelasting.
Op de website www.toeslagen.nl van de Belastingdienst is meer informatie te vinden en is
het formulier te downloaden waarmee de toeslag van kinderopvang is aan te vragen.
De belastingdienst bepaalt de hoogte van de toeslag kinderopvang op basis van de hoogte
van het inkomen van de ouders.
Per 1 augustus 2011 zijn we tevens geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Dit register is gepubliceerd op de site www.landelijkregisterkinderopvang.nl
Hoek van Holland, augustus 2011

