
 
 

Inschrijfformulier Kinderdagverblijf de Pinguin 
 
Kindgegevens 
 
Achternaam  :  ____________________________________ 
Roepnaam  :  ____________________________________ 
Geboortedatum :  ____________________________________ 
Geslacht  :  ____________________________________ 
Nationaliteit  :  ____________________________________ 
BSN nummer  : _____________________________________ 
 
Adresgegevens 
 
Adres   :  ____________________________________ 
Postcode/plaats :  ____________________________________ 
Telefoon   :  ____________________________________ 
Mobiel moeder :  ____________________________________ 
Mobiel vader  :  ____________________________________ 
E-mail   :  ____________________________________ 
 
 
Oudergegevens 
 
 Vader Moeder 
Achternaam   
Roepnaam   
Geboortedatum   
Burgerlijke staat   
Nationaliteit   
BSN nummer   
Beroep   
Bedrijfsnaam   
Afdeling   
Adres   
Postcode/plaats   
Telefoon   
 
Dagdelen  
 
Gewenste dagdelen 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 
08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 
13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 
 
Aanvang  
 
Aanvangsdatum :  _________________________________________ 
Verwachte duur :  _________________________________________ 



 
 

 
Medische gegevens 
 
Naam huisarts  :  _________________________________________ 
Telefoon  :  _________________________________________ 
Inentingen gehad :  ja/nee* 
Zo nee, reden? :  _________________________________________ 
 
Overeenkomst gebruik zelfzorgmiddelen ingevuld/ondertekend en ingeleverd: ja/nee* 
Kinderziekten: 
 
Aandoening Gehad? Opmerkingen 
Bof Ja/nee*  
Mazelen Ja/nee*  
Rode hond Ja/nee*  
Waterpokken Ja/nee*  
Anders   
 
Indien uw kind onder medische behandeling staat: 
Naam specialist :  ________________________________________ 
Telefoon  :  ________________________________________ 
Aandoening  :  ________________________________________ 
Toelichting  :  ________________________________________ 
      ________________________________________ 
 
Website  
Om andere ouders een indruk te geven van ons kinderdagverblijf maken we op onze website 
gebruik van foto’s (bijvoorbeeld foto’s van de groepen of van verschillende activiteiten) Voor het 
publiceren van foto’s van uw kind op internet hebben wij uw toestemming nodig. 

 
• Ik ga er wel / niet* mee akkoord dat er foto’s van mijn kind op internet worden 

geplaatst. 
 
Uitstapjes 
Wij gaan regelmatig op stap met de kinderen. Soms is dit naar de speeltuin in de wijk maar dit 
kan ook een uitje zijn met de bus bv naar de kinderboerderij. Wij hebben hier wel toestemming 
van de ouder(s)/verzorger(s) voor nodig. Door hieronder aan te geven of u wel of geen 
toestemming geeft, hoeven wij dit niet bij elk uitstapje opnieuw te vragen. 
 

• Mijn kind mag (ongevraagd) wel / niet* mee met een uitstapje in de wijk (speeltuin, 
eendjes voeren, wijkwinkelcentrum etc). 

• Mijn kind mag (ongevraagd) wel / niet* mee met een uitstapje buiten de wijk  
(bv kinderboerderij, met de bus etc). 

 
Overgang naar de basisschool 
Als uw kind 4 jaar wordt gaat het naar de basisschool. Wij zullen dan een overgangsrapport 
sturen naar de school van uw kind. Uiteraard kunt u deze inzien indien u dat wenst. 
 

• Ik ga er wel / niet * mee akkoord dat er een overgangsrapport van mijn kind wordt 
gestuurd naar de basisschool. 

 



 
 

Bijzonderheden 
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Ondertekening 
Vader Moeder 
Datum: 
Handtekening: 
 
 

Datum: 
Handtekening: 
 

 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Met ondertekening van dit formulier verklaart u tevens kennis te hebben genomen van de 

huisregels en de Algemene Voorwaarden van Kinderdagverblijf de Pinguin B.V. 
KDV de Pinguïn, Berlijnstraat 2, 7559 WH HENGELO Tel; 074-2780110 info@kdvdepinguin.nl 


