
 
 

Inschrijfformulier peutergroep 
 

Document: 7 FOR 003C 

Eigenaar:   Financiële administratie 

 

Versie: 10-01-2022  Pagina 1 van 2 

 

 

 

Gegevens over het kind 

Naam : ...........................................................................  jongen / meisje 

Voornaam : ...........................................................................  

Geboortedatum : ...........................................................................  

Burgers Service Nummer : ...........................................................................  

Adres : ...........................................................................  

Postcode & woonplaats : ...........................................................................  

 

Gegevens ouder / verzorger (1) 

Naam: : ...........................................................................  

Voornaam : ...........................................................................  

Geboortedatum : ...........................................................................  

Burger Service Nummer  : ...........................................................................  

Telefoonnummer : ...............................   Mobiele nr: .....................  

E-mailadres : ...........................................................................  

 

Gegevens ouder / verzorger (2)  

Naam : ...........................................................................  

Voornaam : ...........................................................................  

Geboortedatum : ...........................................................................  

Burger Service Nummer : ...........................................................................  

Telefoonnummer : ...............................   Mobiele nr: .....................  

E-mailadres : ...........................................................................    

 

Indien ouder/verzorger (2) op een ander adres woont dan het kind 

Adres : ...........................................................................     

Postcode & woonplaats : ...........................................................................    
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Opvangwensen 

U kunt hieronder omcirkelen voor welke peutergroep u uw kind wilt inschrijven:  

◦ Peutergroep Duimelot, Paulus Potterstraat 6  ◦ Peutergroep de Achtsprong  

◦ Peutergroep Duimelot, Govert Flinckstraat 1 ◦ Peutergroep de Kennedy 

◦ Peutergroep de Flief    ◦ Peutergroep de Scheperstee   

 

Hieronder kunt u de opvangwensen kenbaar maken. Wanneer u gebruik wilt maken van vaste 

uren en dagen kunt u naar het kopje: ‘dagopvang’. Als u gebruik wilt maken van flexibele 

opvang kunt u onder het kopje: ‘flexibele plaatsing’ het gewenste aantal opvanguren invullen. 
 

Dagopvang; kruis aan wat van toepassing is en geef hierbij de tijden aan.  

□ Ik wil graag een peuteropvang plaatsingsovereenkomst.  

□ Ik wil graag een kinderopvang plaatsingsovereenkomst.  

 Ochtend Middag Tijd van brengen Tijd van ophalen 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag*)     

*) Op zaterdagen is opvang mogelijk op Dikkertje Dap Kinderopvang. 
 

Flexibele plaatsing  

Ik wil graag gebruik maken van flexibele dagopvang. Graag wil ik ……… opvanguren per 

maand afnemen.  
 

Plaatsing gewenst per (datum) : .....................................................................................  

 

Indien er sprake is van een SMI-plaatsing, u onder bewind staat of contact heeft met 

stichting werkbedrijf Zutphen Gelre Werkt verzoeken wij u dit door te geven bij 

inschrijving.  

 

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de informatiemap en het privacy beleid van 

Dikkertje Dap Kinderopvang. 

Naam ouder, verzorger    : ........................................................................................    

Datum    : ........................................................................................    

Handtekening ouder/verzorger   : ........................................................................................ 



 
 

Korte samenvatting uit de informatiemap  
 

   

Dikkertje Dap biedt opvang aan op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en 

zaterdag van 6.30 uur tot 18.30 uur geopend, met uitzondering van nationale feestdagen zoals 

Pasen, Pinksteren, Kerst e.d. conform CAO kinderopvang. De openingstijden kunnen per 

locatie verschillen. Op de peutergroep worden verschillende diensten aangeboden:  

- Een peuter kan een kinderopvang plaatsingsovereenkomst (POK) hebben, zie uitleg 

hierboven onder kinderopvang dag(delen). Tijdens de schoolvakanties voegen de 

peutergroepen samen. De opvang kan dan plaatsvinden op een andere peutergroep dan 

de eigen stamgroep. 

- Een peutergroep plaatsingsovereenkomst over 40/41 schoolweken. Tijdens de reguliere 

schoolvakanties is uw peuter vrij. 

 

Kinderopvang  

De kinderopvang dagdelen over 52 weken: 

Ochtend dagdeel : 07:00-13:00 uur = 6 uur;  

Middag dagdeel : 13:00-18:30 uur = 5,5 uur; 

Hele dag : 10,5 uur (een hele dag betreft een tijdafspraak tussen 7:00 - 18:30 uur voor  

   totaal 10,5 uur. Als u interesse heeft in opvang van 7:00-18:30 uur dan is  

   dit 11,5 uur).  

 

Vervroegen en/of verlengen kan alleen in combinatie met een dagdeel.  

- Het is mogelijk om het middag dagdeel te vervroegen van 12:15-13:00 uur;  

- Het is mogelijk om het ochtend dagdeel te verlengen van 12:15-13:00 uur.  

 

Met een kinderopvang plaatsingsovereenkomst is flexibele opvang mogelijk. Tevens kunt u met 

een kinderopvang plaatsingsovereenkomst gebruik maken van onze ruilservice. De 

kinderopvang is van maandag tot en met zaterdag geopend.      

 

Peuteropvang  

De peutergroep dagdelen over 40/41 schoolweken zijn: 

Ochtend dagdeel : 08:15 - 12:15 uur = 4 uur; of één 

Middag dagdeel : 13:00 - 17:00 uur = 4 uur. 

 

Vervroegen en/of verlengen kan alleen in combinatie met een dagdeel.  

- Het is mogelijk om het middag dagdeel te vervroegen van 12:15-13:00 uur;  

- Het is mogelijk om het ochtend dagdeel te verlengen van 12:15-13:00 uur.  

 

Een peuteropvang plaatsingsovereenkomst is een vaste dag afspraak. Hierbij komt uw peuter of 

in de ochtend of in de middag. Het is hierbij niet mogelijk om flexibele opvang aan te vragen of 

gebruik te maken van de ruilservice. De peuteropvang is van maandag tot en met vrijdag 

geopend.  

 

 


