INSCHRIJFFORMULIER TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Belangrijke informatie voor de overblijfbegeleiders:
1.

Naam + Achternaam van uw kind/kinderen en groep
Groep:
Groep:
Groep:
Thuis adres:
Straat
Plaats
Email adres

Nummer

Postcode

2. Gebruikt u dezelfde achternaam als uw kind / kinderen? Ja / Nee *
Zo Nee: Naam moeder
Naam Vader
3.

Waar bent u tussen de middag bereikbaar
Wie
Kunt u van dat adres ook naar school komen
Wie
Kunt u van dat adres ook naar school komen

Plaats

Tel
Ja /Nee *

Plaats

Tel
Ja /Nee *

4. Wie kunnen we bereiken om uw kind eventueel op te halen bij ziekte of naar een dokter te vergezellen bij een
ongelukje?
Naam
Tel
Naam van uw huisarts
In gezondheidscentrum Dronten Zuid / De Schans / West *
5. Is er bij uw kind(eren) sprake van een dieet, een allergie of medicijngebruik?
Ja /Nee * Zo Ja, graag toelichting:

6.

Als uw kind tijdens het schooljaar instroomt vanaf welke datum wilt u beginnen?
/
/
(dd/mm/jj) **Dit is alleen geldig bij abonnement
*doorstrepen wat NIET van toepassing is
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ABONNEMENT OF STRIPPENKAART

Abonnement: Kosten €45,00/jaar/per dag
Als uw kind het hele schooljaar op een of meer vaste dagen overblijft, kunt u kiezen voor een abonnement. In
onderstaande tabel kruist u aan op welke vaste dagen uw kind overblijft. Ook kunt uw aangeven of controle op
aanwezigheid wel of niet noodzakelijk is.
Strippenkaart: kosten €20,00 per 10 strippen
Blijft uw kind af en toe over dan kunt u kiezen voor een strippenkaart. Er is dan geen controle op aanwezigheid.
Abonnement
Naam Kind

MA DI

DO VR

CONTROLE op aanwezigheid
JA

Nee

Strippenkaart
JA

Nee

Als controle op de aanwezigheid van uw kind gewenst is, geeft u aan school door wanneer uw kind NIET komt
overblijven.
Heeft het Zuiderlicht toestemming voor automatische incasso? Ja /Nee *
Wilt u het abonnement in 3 termijnen betalen? Ja /Nee * (NB: Bij een abonnement vanaf april is in termijnen betalen
niet meer mogelijk).
Hebt u eventueel interesse om zelf overblijfmedewerker te worden? Ja /Nee * (Als u overblijft is/zijn uw kind(eren) op
die dag gratis en ontvangt u een vergoeding van 9 euro per keer.) Ook zijn wij altijd op zoek naar mensen die zo nu en
dan willen invallen bij de TSO.
Zo ja, eigen naam

en op welke dagen ma di do vr (even omcirkelen)

Vaste overblijfmedewerker/invalmedewerker *
*doorstrepen wat NIET van toepassing is
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