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Inschrijfformulier Kinderdagverblijf
Kind
Roepnaam en initialen:
………………………………………………………………….jongen/meisje*
Achternaam kind:
………………………………………………………………………………………
BSN nummer kind:
………………………………………………………………………………………
(verwachte) geboortedatum:
………………………………………………………………………………………
Bijzonderheden (o.a. gezondheid):
….…………………………………………………………………………………..
Gebruikt het kind medicijnen? Ja / Nee *……………………………………………………………………………………..
Zo, ja welke medicijnen en
………………………………………………………………………………………..
wijze van toedienen?
…………………………………………………………………………………………
Heeft uw kind een allergie?
Ja / Nee * Zo, ja welke?........................................................
Is er een broertje of zusje geplaatst
bij FloreoKids?
Ja/Nee* Op locatie…………………………………………………………
_________________________________________________________________________________
Ouders
Voorletters en achternaam vader:
………………………………………………………………………...
Straat, huisnr. en toevoeging:
………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats:
………………………………………………………………………….
Geboortedatum vader:
………………………………………………………………………….
BSN nummer vader:
………………………………………………………………………….
Telefoonnummer privé:
………………………………………………………………………….
Telefoonnummer werk vader:
………………………………………………………………………….
Mobiele telefoonnummer:
………………………………………………………………………….
E- mailadres:
………………………………………………………………………….
□ Bent u werkzaam bij de Rijnland Zorggroep?
Ja / Nee*
□ Bent u werkzaam bij het Diaconessenhuis?
Ja / Nee*
Voorletters en achternaam moeder:
………………………………………………………………………
Straat, huisnr. en toevoeging:
…………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats:
…………………………………………………………………………
Geboortedatum moeder:
………………………………………………………………………….
BSN nummer moeder:
………………………………………………………………………….
Telefoonnummer privé:
………………………………………………………………………….
Telefoonnummer werk moeder:
………………………………………………………………………….
Mobiele telefoonnummer:
………………………………………………………………………….
E-mailadres:
…………………………………………………………………………
□ Bent u werkzaam bij de Rijnland Zorggroep?
Ja / Nee*
□ Bent u werkzaam bij het Diaconessenhuis?
Ja / Nee*
□ Bent u werkzaam bij FloreoKids?
Ja / Nee*

Kwaliteitshandboek - Register formulieren - Pagina 1 van 2

Naam organisatie:
Nr. formulier:
Doel van het formulier:
Proceseigenaar:

FloreoKids
K2 Inschrijfformulier KDV
Registreren gegevens t.b.v. inschrijving
Manager bedrijfsvoering

Uitgiftedatum:
Versie:
Aantal. blz.:
Bewaartermijn:

07-06-2017
31
2
Periode opvang kind

Opvangdetails
Gewenst kinderdagverblijf:
1evoorkeur/2e voorkeur/3e voorkeur*

Kindcentrum De Brink (Leiderdorp)
□ hele dagopvang: 7.30-18.30 uur

Kinderdagverblijf Dromenland (Leiderdorp)
1e voorkeur/2e voorkeur/3e voorkeur*
□ hele dagopvang: 7.30-18.30 uur
□ hele dagopvang verlengd: 7.00-19.00 uur (inclusief gratis warme maaltijd)
Kinderdagverblijf Villa Picasso (Leiderdorp)
1e voorkeur/2e voorkeur/3e voorkeur*
□ hele dagopvang: regulier: 7.30-18.30 uur
□ hele dagopvang verlengd: 7.00-19.00 uur (inclusief gratis warme maaltijd)
Kinderdagverblijf De Bonte Koe (Hoogmade)
□ hele dagopvang: 8.00-18.00 uur

1evoorkeur/2e voorkeur/3e voorkeur*

Kindcentrum De Tovertuin (Leiden)
1evoorkeur/2e voorkeur/3e voorkeur*
□ hele dagopvang: 7.30-18.30 uur (inclusief gratis warme maaltijd)
□ hele dagopvang: 8.00-18.00 uur
1evoorkeur/2e voorkeur/3e voorkeur*

Kinderdagverblijf Diakonijntje (Leiden)
□ hele dagopvang: 7.00-17.00 uur
□ hele dagopvang: 7.30-18.30 uur

Gewenste dagen:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Gewenste plaatsingsdatum:

………………………………………………………………………….

Handtekening aanvrager:

………………………………………………………………………….

Datum:

………………………………………………………………………….

* Omcirkel uw keuze
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