Wonderboom & de Regenboog
Binnen SPILcentrum Mimosaplein werken Vrije Kinderopvang ‘Wonderboom’ en Vrije Basisschool ‘de Regenboog’
samen. Dit aanmeldingsformulier geeft u de mogelijkheid uw kind aan te melden voor ‘Wonderboom’, voor ‘de
Regenboog’ óf voor beiden. U vult in wat voor u van toepassing is.
Het is van belang dat u alle gegevens waar wij om vragen, ook daadwerkelijk invult. Dit kunnen gegevens zijn die wij
zelf nodig hebben, maar ook kan het zijn dat deze gegevens vanuit de overheid vereist worden bij inschrijving van een
kind op een kinderopvang of basisschool.

Aanmeldingsformulier

(omcirkel één van de drie onderstaande opties)

Ondergetekende meldt zijn/haar kind aan voor:
Optie1: Kinderopvang
Wonderboom én Vrije Basisschool
de Regenboog
Dagopvang **
☐Babygroep
☐Peutergroep

Optie 2: Kinderopvang
Wonderboom

Optie 3: Vrije Basisschool
de Regenboog

Dagopvang **
☐Babygroep
☐Peutergroep

☐Peuterklas **
☐Peuterklas **
Buitenschoolse Opvang **
Buitenschoolse Opvang **
☐Binnen BSO
☐Binnen BSO
☐Buiten BSO
☐Buiten BSO
☐Kleutergroep 1/2
☐Groep 3/4/5/6/7/8*
* doorstrepen wat niet van toepassing is
** LET OP, op laatste pagina ook Pakketkeuze invullen

☐Kleutergroep 1/2
☐Groep 3/4/5/6/7/8*

Heeft uw kind al een broertje of zusje binnen het SPILcentrum Mimosaplein?
Naam (broer/zus):
Geboortedatum:
Ondergetekende heeft al eerder een informatiebijeenkomst bijgewoond:

□ JA

□ NEEN

SPILcentrum Mimosaplein heeft een tweede locatie geopend aan de Begoniastraat. U kunt uw voorkeur aangeven
voor een van de twee locaties. We doen ons best om aan uw wensen tegemoet te komen, maar wij kunnen hierin
geen toezeggingen doen.
☐Locatie Mimosaplein
☐Locatie Begoniastraat
☐Geen Voorkeur

Gegevens kind
Voorletter(s)
Voornamen
Roepnaam
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
BSN nummer

Straat
Huisnummer
Postcode
Plaatsnaam
☐jongen ☐meisje

Telefoon
Geboorteplaats
Geboorteland
Naam huisarts
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Gegevens ouders
Gegevens ouder/verzorger/voogd1*

Gegevens ouder/verzorger/voogd2*

☐man ☐vrouw

☐man ☐vrouw

☐ja

☐nee

☐ja

☐nee

☐nee

☐ja

☐nee

☐ja

☐nee

N.A.W gegevens
Geslacht
Voornaam
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Relatie tot kind
BSN nummer
Ouderlijk gezag
Burgerlijke staat
Beroep
Straat

Huisnummer
Postcode
Plaatsnaam
Land
*doorstrepen wat niet van toepassing is

Contactgegevens
E-mail privé
Telefoon vast
Telefoon mobiel
Geheim telefoonnummer
E-mail werk

☐ja

Telefoon werk

Opleidingsgegevens**
(Hoogst genoten) opleiding
Diploma behaald
☐ja ☐nee
Aantal jaren (indien geen
diploma)
Naam school/opleiding
Plaats + land
** alleen invullen wanneer u uw kind inschrijft voor VBS de Regenboog

Ondertekening
Handtekening
ouder/verzorger/voogd1*

Handtekening
ouder/verzorger/voogd2*

Datum:
Datum:
*doorstrepen wat niet van toepassing is
Wonderboom en de Regenboog zijn onderdeel van SPILcentrum Mimosaplein

Gegevens huidige kinderopvang / school
Alleen invullen wanneer uw kind van een andere school of kinderopvang afkomstig is.
Naam school/kinderopvang/peuterspeelzaal
Adres school/kinderopvang/peuterspeelzaal
Huidige groep
Naam groepsleerkracht/leidster
Naam directeur
Naam intern begeleider
Toestemming tot inwinnen informatie bij school van herkomst
Kinderen worden pas aangenomen nadat de school informatie vanuit de school van herkomst of de kinderopvang
heeft verkregen en gewogen. Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier geeft u de school toestemming
die informatie in te winnen. Indien u die toestemming pas wilt geven nadat u de toekomstige groepsleerkracht
hebt gesproken, zal de aannameprocedure langer duren.
Indien uw kind ontwikkelings- of leerproblemen heeft, betrekt de groepsleerkracht de Ondersteuningsgroep van de
school bij de aannameprocedure. De beslissing tot toelating wordt dan niet eerder genomen dan nadat de
Ondersteuningsgroep met de groepsleerkracht de verkregen informatie heeft gewogen. In de meeste gevallen zijn
een of meerdere extra gesprekken met de ouders/verzorgers hiervoor nodig.
In het aannamegesprek wordt bepaald wanneer en hoe informatie bij derden ingewonnen wordt. Hieronder
vallen dan ook: school van herkomst, school begeleidingsdienst en eventuele eerdere onderzoeksgegevens.

SPILcentrum Mimosaplein
Mimosaplein 1
5643 CJ Eindhoven
telefoon 040-2110648
administratie@kinderopvangwonderboom.nl
las@vbs-deregenboog.nl

In te vullen door administratie kinderopvang / school:
Aanmelding
ontvangen

Datum
verwerkt

Leerling
nummer

Verzorger
nummer

Locatie
voorkeur

Kopie naar
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Info STS

Pakketkeuze
0-4 jarige
Pakketkeuze Kinderopvang
Tijden
Maandag
Dinsdag
07:30-18:30
☐
☐
07:30-13:00
☐
☐
13:00-18:30
☐
☐
07:30-15:00*
☐
☐
*verlengde ochtend op aanvraag, beperkt mogelijk
2,3-4 jarige
Pakketkeuze Peuterklas
Tijden
Maandag
Dinsdag
Ma-vr; 08:45-11:45
☐
Di-do; 08:45-11:45
☐
Wo; 08:45-12:00*
Ma-wo; 08:45-11:45
☐
*woensdag is voor beide groepen als extra ochtend af te nemen.

Woensdag
☐
☐
☐
☐

Donderdag
☐
☐
☐
☐

Vrijdag
☐
☐
☐
☐

Woensdag

Donderdag

Vrijdag
☐

☐
☐
☐

4-12 jarige

Pakketkeuze Buitenschoolse Opvang (BSO)
Maandag
Dinsdag
Woensdag*
Donderdag
14:30-18:30
14:30-18:30
12:00-15:00
14:30-18:30
Huismussen mini
☐
☐
☐
☐
Huismussen midi
☐
☐
☐
Huismussen maxi
☐
☐
☐
Trekvogels mini
☐
☐
☐
Trekvogels midi
☐
☐
☐
Trekvogels maxi
☐
☐
☐
*op woensdag bieden we alleen opvang van 12 uur tot 15 uur in de vorm van een minipakket.

Vrijdag
14:30-18:30
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Mini: 39 weken opvang per jaar tijdens de schoolweken, excl. studiedagen en vakantiedagen.
Midi: 40 weken opvang per jaar tijdens de schoolweken, incl. studiedagen excl. vakantiedagen.
Maxi: 51 weken opvang per jaar, incl. studiedagen en vakantiedagen.
4-12 jarige

VSO Kleuters
VSO Groep 3 t/m 8

Pakketkeuze Voorschoolse Opvang (VSO)
Maandag
Dinsdag
Woensdag*
07:3007:3007:3008:30/08:45
08:30/08:45
08:30/08:45
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Donderdag
07:3008:30/08:45
☐
☐

Vrijdag
07:3008:30/08:45
☐
☐

Ik verklaar bij ondertekening dat ik de algemene voorwaarden, het huisreglement en de tarieven van de Wonderboom
heb ontvangen en ga hiermee akkoord.

Ondertekening
Handtekening
ouder/verzorger/voogd1*

Handtekening
ouder/verzorger/voogd2*

Gewenste ingangsdatum:

Gewenste ingangsdatum:

Datum:

Datum:

*doorstrepen wat niet van toepassing is
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