INSCHRIJVINGSFORMULIER
U schrijft uw kind (eren) in voor de vestiging in:
Coördinator 051/74 03 67
kinderopvang@ardooie.be


Ardooie, Kaaistraat 80 – 051/65 76 64

Koolskamp, Klaverstraat 80 – 051/74 63 38
(u kan indien gewenst, gebruik maken van beide vestigingen)

Alle ouders die hun kind(eren) naar het IBO wensen te sturen, dienen dit inschrijvingsformulier volledig in te vullen.
Het dient ten laatste 2 dagen vóór het eerste bezoek aan het IBO ingediend te worden in het secretariaat van
het gemeentebestuur of in het IBO zelf. 2 dagen na het indienen van dit formulier kan het(de) ingeschreven
kind(eren) zo vaak als gewenst gebruik maken van het IBO - gelieve aanwezigheid vooraf te melden.

Datum ontvangst: …… / …… / …… Inschrijvingsnummer: ………………….

(In te vullen door de dienst)

Adresgegevens
Dhr. / Mevr.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Straat + nr.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode + gemeente: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Familiale gegevens
Naam en voornaam vader: …………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer / GSM: ………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer werk: ……………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres:…………………………………..……………………………………………………………………………………..
Naam en voornaam moeder: ………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer / GSM: ………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer werk: ……………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres:…………………………………..……………………………………………………………………………………..
Bijkomende informatie
Bij noodgevallen kunnen steeds volgende personen verwittigd worden :
Naam : …………………….………………………………………………………Telefoonnr. :……………………………………………
Naam : ……………………………………………….……………………………Telefoonnr. :……………………………………………
Naam : ……………………………………………….……………………………Telefoonnr. :…………………………………………...
Samenstelling gezin:  kerngezin
 éénoudergezin
Totaal aantal kinderen in uw gezin :………

 samenwonend
 samenwonend met andere partner

Gegevens kind(eren):
Naam

Voornaam

Geslacht

Geboortedatum

M/V

……./……/……

M/V

……./……/……

M/V

……./……/……

M/V

……./……/……

Bloedgroep

School + klas

Medische gegevens*

* Heeft uw kind een specifieke zorgbehoefte, een bijzondere aandoening (vb. epilepsie, suikerziekte, astma,…) ? NEEN / JA:…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Is het kind bijzonder gevoelig of allergisch aan bepaalde stoffen, voedingsmiddelen of medicatie? NEEN / JA:………………………………………..
………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Neemt uw kind hiervoor medicatie? NEEN / JA:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Andere belangrijke weetjes betreffende uw kind(eren):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bij noodgeval gegevens huisarts: Naam: …………………………………………..………..….……………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………

Opvanggegevens
Wanneer zal/ zullen uw kind(eren) gebruik maken van ’t Filoetje?
Startdatum: …………………………………………
Op schooldagen:
Voorschools
vanaf

tot

Naschools
vanaf

tot

maandag
dinsdag
woensdag***
donderdag
Vrijdag
*** Indien uw kind op woensdag komt, wenst u voor ’s middags:
 soep (brengt zelf een lunchpakket mee)
 geen van beiden, mijn kind(eren) word(en) afgehaald vóór 12u30
Mijn kind(eren) mag/mogen drankjes (€ 0,50/stuk)nuttigen van de opvang:
 ja
 neen
Water is steeds gratis verkrijgbaar.
Op schoolvrije dagen:
 Voormiddag

 Namiddag

 Ganse dag

 Sporadisch

 Ganse dag

 Sporadisch

Op vakantiedagen:
 Voormiddag

 Namiddag

Toelatingen ouders
Afhalen kind(eren) door derden:
Door een aanbeveling van Kind & Gezin tot waakzaamheid en toezicht in verband met de toegang tot de
opvangvoorziening, moet hieronder duidelijk vermeld worden wie, naast u als ouders, uw kind(eren) mag
afhalen in het IBO ’t Filoetje.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
Indien u éénmalig iemand de toestemming verleent om uw kind(eren) te laten afhalen,
zijn er afzonderlijke toelatingsformulieren ter beschikking in ’t Filoetje zelf.
Een voorziening voor kinderopvang moet steeds de kinderen meegeven met beide ouders.
Indien één van de ouders het hoederecht verloren is, gelieve dan een vonnis van de
rechtbank hierbij te bezorgen, want enkel dit kunnen wij opvolgen
Gebruik van foto- en/of beeldmateriaal:
In ’t Filoetje van Ardooie en Koolskamp worden regelmatig foto’s genomen van de
activiteiten en wordt er uitzonderlijk gefilmd. Deze materialen worden uitsluitend
gebruikt voor het bieden van sfeerbeelden of voor de verspreiding van brochurester
promotie van onze werking of voor andere doeleinden met betrekking tot onze werking.
Foto – of filmmateriaal waarop mijn kind(eren) voorkomt/komen, mag:
 wel gebruikt worden
 niet gebruikt worden
Akkoordverklaring huishoudelijk reglement
De ondergetekende ouder verklaart dat:
- alle gegeven correct werden ingevuld;
- wijzigingen van gegevens zo snel mogelijk worden meegedeeld;
- hij/ zij akkoord verklaard met het huishoudelijk reglement van IBO ’t Filoetje;
- hij/ zij zich verantwoordelijk stelt voor de betaling van de rekeningen.
Datum:

Naam:

……/……/……

………………………………………………
………………………………………………
Handtekening:
……………………………………………
……………………………………………

De gegevens die u op deze formulieren hebt ingevuld, gebruikt de gemeente Ardooie om de opvang van uw kind vlot te laten verlopen.
De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt u tegen alle misbruiken van deze gegevens. U kan u gegevens steeds inkijken
en laten verbeteren op onze dienst.

