
Inschrijfformulier  
Buitenschoolse Opvang Alexandra 

 

 

Gegevens ouder/verzorger 1  Gegevens ouder/verzorger 2* 

Aanspreektitel   dhr. / mevr.  Aanspreektitel   dhr. / mevr. 

Voornaam  Voornaam 

Voorletters  Voorletters 

Tussenvoegsel  Tussenvoegsel 

Achternaam  Achternaam 

Adres  Adres 

Postcode  Postcode 

Plaats  Plaats 

Burgerlijke staat  Burgerlijke staat 

Geboortedatum  Geboortedatum 

BSN   BSN  

Telefoon (mobiel)  Telefoon (mobiel) 

Telefoon (thuis)  Telefoon (thuis) 

Telefoon (werk)  Telefoon (werk) 

E-mailadres  E-mailadres 

 
 
Gegevens kind 

 *)  Alleen die gegevens invullen die afwijken van 
ouder/verzorger 1  

 

Voornamen  Hoe bent u bekend geraakt met Buitenschoolse 
Opvang Alexandra: Roepnaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Geboortedatum  Opmerkingen: 

Geslacht   

BSN    

   



Aanmelding Naschoolse opvang 
 met ingang van______________ 
 

 
Aanmelding Vakantieopvang  
 met ingang van________________ 

 
Wij ontvangen graag een volledig ingevulde inschrijfformulier retour. U betaalt € 25,00 inschrijfgeld indien u niet eerder 
gebruik heeft gemaakt of niet rechtstreeks doorstroomt van aangeboden faciliteiten binnen Kindcentrum Alexandra. U 
kunt dit bedrag overmaken op IBAN NL03 RABO 0129 4737 58. Na ontvangst van uw inschrijfgeld ontvangt u dan van 
ons een inschrijfbevestiging en wordt u opgenomen op onze aanmeldlijst. Inschrijving geeft u nog geen garantie op 
plaatsing. Na plaatsing en betaling van de eerste maand ontvangt u het inschrijfgeld in de tweede maand retour. Dit 
wordt verrekend via de factuur.  
 
Mochten zich wijzigingen in deze gegevens voordoen, deze dan per voorkeur per e-mail info@kindcentrumalexandra.nl 
aan ons doorgeven. 
 
 
(Plaats) ……………………………………………………, (datum) ……………………………….…….  
 
 
Handtekening  : ……………………………………………………………………………………. 

mailto:info@kindcentrumalexandra.nl


Inschrijfformulier  
Buitenschoolse Opvang Alexandra 

 

 

1. Inschrijving Naschoolse opvang (indien van toepassing) 
 

Basisscholen Binnenstad Gorinchem 
 

De Tweemaster Tijdstip   Weken Uren Uurtarief Totaal Per maand 

Maandagmiddag  van 14.45 uur tot 18.00 uur  40 3,25 € 7,80 € 1014,00 € 84,50 

Dinsdagmiddag  van 14.45 uur tot 18.00 uur 40 3,25 € 7,80 € 1014,00 € 84,50 

Woensdagmiddag  van 12.00 uur tot 18.00 uur 40 6,00 € 7,80 € 1872,00 € 156,00 

Woensdagmiddag  van 12.30 uur tot 18.00 uur 40 5,50 € 7,80 € 1716,00 € 143,00 

Donderdagmiddag  van 14.45 uur tot 18.00 uur 40 3,25 € 7,80 € 1014,00 € 84,50 

Vrijdagmiddag  van 11.30 uur tot 18.00 uur 40 6,50 € 7,80 € 2028,00 € 169,00 

Vrijdagmiddag  van 14.45 uur tot 18.00 uur 40 3,25 € 7,80 € 1014,00 € 84,50 

        

De Tamboerijn Tijdstip  Weken Uren Uurtarief Totaal Per maand 

Maandagmiddag  van 14.00 uur tot 18.00 uur  40 4,00 € 7,80 € 1248,00 € 104,00 

Dinsdagmiddag  van 14.00 uur tot 18.00 uur  40 4,00 € 7,80 € 1248,00 € 104,00 

Woensdagmiddag  van 14.00 uur tot 18.00 uur  40 4,00 € 7,80 € 1248,00 € 104,00 

Donderdagmiddag  van 14.00 uur tot 18.00 uur  40 4,00 € 7,80 € 1248,00 € 104,00 

Vrijdagmiddag  van 14.00 uur tot 18.00 uur  40 4,00 € 7,80 € 1248,00 € 104,00 

 
Basisscholen buiten de Binnenstad, maandbedrag en -uren zijn afhankelijk van de schooltijden van uw kind 

 
 Tijdstip  Weken Uurtarief    

Maandagmiddag  van …… uur tot 18.00 uur  40 € 7,80    

Dinsdagmiddag  van …… uur tot 18.00 uur  40 € 7,80    

Woensdagmiddag  van …… uur tot 18.00 uur  40 € 7,80    

Donderdagmiddag  van …… uur tot 18.00 uur  40 € 7,80    

Vrijdagmiddag  van …… uur tot 18.00 uur  40 € 7,80    

 
Mijn kind zit op _______________________________________ (invullen naam school) in groep ________________ 
op locatie ______________________________(invullen locatie/adres). Kinderen op scholen uit de binnenstad worden 
lopend door de pedagogisch medewerker opgehaald.  

 
2. Inschrijving Vakantieopvang (indien van toepassing). 
 
Voor de Vakantieopvang geldt een minimale afname van 5 dagen per kalenderjaar. Deze moeten altijd in hetzelfde 
kalenderjaar worden opgenomen. Neemt u tussen 6 en 15 dagen af dan mag u maximaal 2 dagen meenemen naar 
2023; bij 16 dagen of meer is dit maximaal 4 dagen. Mocht u in de loop van 2022 meer dagen nodig hebben dan is het 
mogelijk deze extra in te kopen. De facturering hiervan vindt plaats in de desbetreffende maand.  
 
Voor iedere vakantie ontvangt u van ons een mail. U kunt dan uiterlijk een maand voor een schoolvakantie aangeven 
welke dagen u wilt inzetten voor uw kind(eren) in de betreffende we(e)k(en). Vervolgens ontvangt u een bevestiging van 
de geplande Vakantieopvangdagen. Het team Vakantieopvang gaat vanaf moment van aanmelding aan de slag met de 
voorbereiding en het inplannen van de verschillende activiteiten. Het is dan niet meer mogelijk wijzigingen aan te 
brengen. 

 

 

Vakantieopvangdagen voor 2022 ________________ 

 
 
Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om een efficiënte, effectieve en zorgvuldige 
dienstverlening te bieden. Kindcentrum Alexandra heeft een privacy reglement (te vinden op onze website) om de 
privacy van onze klanten te waarborgen. 


