
  
 

Inschrijfformulier BSO REKI 
Gegevens van uw kind                                                    

Achternaam  

Voornamen                              

 Geboortedatum   

BSN  

Bankgegevens 
IBAN  

Tenaamstelling  

Gegevens van u, de ouder/verzorger en woonadres kind 
Achternaam vader  Achternaam moeder                             

Voornamen  Voornamen                             

Geboortedatum                             Geboortedatum                

BSN  BSN  

Nationaliteit  Nationaliteit                            

Adres  Adres  

Postcode en 
woonplaats 

                                           Postcode en 
woonplaats 

  

Telefoon  Telefoon                            

E-mail  privé                                               E-mail  privé  

 
Opvangkeuze, apart of in combinatie mogelijk  
0 BSO     Buitenschoolse opvang 
0 VSO     Voorschoolse opvang 
0 TSO     Tussenschoolse opvang. 
0 Vakantieopvang   
0 Flexibele opvang (alleen af te nemen in een 51 weken overeenkomst) 
 
Keuze voor overeenkomst 
0 51 weken overeenkomst  
0 45 weken overeenkomst 
0 40 weken overeenkomst 
0 flexibele opvang in 51 weken overeenkomst 
 

Wanneer wilt u uw kind plaatsen? 

Start datum 
Bij het invullen van onderstaand schema dient u 15 minuten mee te rekenen voor vervoerskosten die 
al berekend zijn in het uurtarief. 

BSO zonder combinatie 

O maandag  van                       tot  uur 
O dinsdag  van  tot  uur 
O woensdag  van  tot  uur 
O donderdag  van                                         tot  uur 
O vrijdag  van  tot  uur  

 



  
 

BSO in combinatie met 
O maandag  van                       tot  uur 
O dinsdag  van  tot  uur 
O woensdag  van  tot  uur 
O donderdag  van                                         tot  uur 
O vrijdag  van  tot  uur  

 
0 VSO                                                 Dagen:                                Tijden school:     
0 TSO                                                    Dagen:                                Tijden school: 
0 Vakantieopvang  (minimaal 12 dagen)        
    0 12 dagen                                        0 15 dagen                          0 meer dan 12 dagen namelijk 
 

Vakantieopvang 

U kiest alleen voor vakantieopvang 
    0 12 dagen                                        0 15 dagen                          0 meer dan 12 dagen namelijk                                                                   
 
Flexibele opvang (alleen af te nemen in een 51 weken overeenkomst) 
0 1 dag      per week 
0 2 dagen per week 
0 3 dagen per week 
0 4 dagen per week 

 
Schoolkeuze 
Naam school 
Adres 
Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer 
E-mail 
Klas 
Leerkracht(en) 
 
Bevestiging                                                         
U ontvangt na het retourneren van het inschrijfformulier een overeenkomst waarin de opgegeven 
dagen en uren voor uw kind berekend zijn. Pas na ondertekening van deze overeenkomst is de 
plaatsing definitief  en wordt het inschrijfgeld € 32,50 automatisch door ons geïncasseerd. 
Bij plaatsing van meerdere kinderen is het inschrijfgeld € 18,00. 
 
 
Bedankt voor uw inschrijving en tot gauw bij REKI! 


