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INSCHRIJFFORMULIER 
VOOR-& NASCHOOLSE OPVANG 

U kan enkel gebruik maken van onze voor-en naschoolse opvang indien uw kind 
ingeschreven is in één van onze scholen. Gelieve dit document aandachtig in te 
vullen en te bezorgen aan de opvangdames. U kan dit document ook downloaden 
op bs-kosmos.be/opvang . 

Kind 1 Kind 2 
Naam  ____________________________  Naam  _______________________________ 

Voornaam  ____________________________  Voornaam  _______________________________ 

Geboortedatum  ____________________________  Geboortedatum  _______________________________ 

School  ____________________________  School  _______________________________ 

Klas  ____________________________  Klas  _______________________________ 

Allergie   ____________________________  Allergie  _______________________________ 

Belangrijk te weten  ____________________________  Belangrijk te weten:  _______________________________ 

  ____________________________   _______________________________ 

  ____________________________   _______________________________ 

Kind 3 Kind 4 
Naam  ____________________________  Naam  _______________________________ 

Voornaam  ____________________________  Voornaam  _______________________________ 

Geboortedatum  ____________________________  Geboortedatum  _______________________________ 

School  ____________________________  School  _______________________________ 

Klas  ____________________________  Klas  _______________________________ 

Allergie   ____________________________  Allergie  _______________________________ 

Belangrijk te weten  ____________________________  Belangrijk te weten:  _______________________________ 

  ____________________________   _______________________________ 

  ____________________________   _______________________________ 
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Naam van de ouder 1/voogd: - __________________________________________________________________  

Rol:  ☐ vader ☐ moeder ☐ plusvader ☐ plusmoeder ☐ voogd ☐ andere: - 

Telefoonnummer ouder2/voogd: - _______________________________________________________________  

 

Naam van de ouder 2/voogd: - __________________________________________________________________  

Rol:  ☐ vader ☐ moeder ☐ plusvader ☐ plusmoeder ☐ voogd ☐ andere: - 

Telefoonnummer ouder2/voogd: - _______________________________________________________________  

 

 

Mijn kind(eren) mag/mogen: 

☐ Enkel afgehaald worden door de ouders (zie bovenstaande). 

☐ Ook afgehaald worden door de volgende persoon/personen:  - __________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  
 
 
   
Gezinssituatie: 

☐ 2-oudergezin: _________________________________________________________________________  

☐ 1-oudergezin, meer info: _________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

☐ co-ouderschap, meer info: _______________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

☐ andere, meer info: _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  
  

 

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het opvangreglement en gaat akkoord met alle artikelen 

uit het reglement.  Dit verbindt de ouder(s) en de aldus ingeschreven leerling(en) tot naleving van het reglement en 

het betalen van de kosten ervan.  

 

 

Datum Handtekening van de ouder(s)/voogd  

- - 
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