INSCHRIJFFORMULIER PEUTERGROEP DE KROEVENDONK
Gegevens van het kind:
Achternaam peuter: ___________________________________________________________________________
Roepnaam: __________________________________________________________________________________
Geboortedatum: ________________ BSN: __________________________________Geslacht: O jongen O meisje
Adres: ______________________________________________________________________________________
Postcode / woonplaats: ________________________________________________________________________
Nationaliteit: _________________________________________________________________________________
Thuistaal: _________________________________________________________ (indien anders dan Nederlands)
Huisarts: ____________________________________________________________________________________
Gewenste plaatsingsdatum: _____________________________________________________________________
Betaling ouderbijdrage:
0
0

Ouders hebben recht op Kinderopvangtoeslag
Ouders hebben recht op inkomensafhankelijke bijdrage van de gemeente (inkomensverklaring bijvoegen)
In bijgevoegd schema kunt u zien in welke categorie u valt!

0

Peuter heeft een indicatie verkregen via consultatie-arts (indicatie VVE voor 16 uur)

Mijn kind is wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) gevaccineerd volgens het schema van Thuiszorg
West-Brabant.
Voorkeur dagdelen bij indicatie VVE (16 uur)٭:
0 groep A : maandagochtend, dinsdag of vrijdagochtend, woensdagochtend en donderdagmiddag
0 groep B: maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend
0 groep C: maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en donderdagochtend
Voorkeur dagdelen regulier٭:
0 maandagochtend

0 maandagmiddag

0 dinsdagochtend

0 dinsdagmiddag

0 woensdagochtend

0 donderdagochtend

0 donderdagmiddag

0 vrijdagochtend

0 geen voorkeur
 ٭ochtend: 8:15 – 12:15 uur (inloop van 8:15 - 8:45 uur en ophalen van 12:00 - 12:15 uur)
middag: 13:00 – 15.30 uur (inloop van 13:00 - 13:15 en ophalen van 15:15 - 15:30 uur)

Handtekening ouder(s)/verzorger(s): ______________________________________________________
Plaats: ________________________________________Datum: ________________________________
Langdonk 39

4707 TG Roosendaal

T 0165 562310
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De volgende vragen zijn van belang i.v.m. onder andere de onderwijsmonitor van de Gemeente Roosendaal. De
SPCKO (peutergroep De Kroevendonk) gaat uiteraard zorgvuldig met deze gegevens om.
Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Verzorger 1 (mw.):

Verzorger 2 (dhr.):

Naam:___________________________________

Naam:_________________________________

BSN:_____________________________________

BSN:___________________________________

Geboortedatum:__________________________

Geboortedatum:_________________________

Voorletters:_______________________________

Voorletters:_____________________________

Telefoon: ________________________________

Telefoon: _______________________________

Adres*:__________________________________

Adres*:_________________________________

Postcode*: _______________________________

Postcode*: ______________________________

Woonplaats*:_____________________________

Woonplaats*:____________________________

Mobielnummer:__________________________

Mobielnummer:__________________________

E-mail:__________________________________

E-mail:__________________________________

Geboorteland: ___________________________

Geboorteland: ___________________________

Nationaliteit:_____________________________

Nationaliteit:_____________________________

Hoogst genoten afgeronde opleiding: °
O BASISONDERWIJS
O VMBO TL=MAVO / Kader
O HAVO / VWO
O MBO, middelbaar beroepsonderwijs
O HBO
O WO, wetenschappelijk onderwijs
Eén-oudergezin:
Verblijft het kind in een internaat of pleeggezin?

Hoogst genoten afgeronde opleiding: °
O BASISONDERWIJS
O VMBO TL=MAVO / Kader
O HAVO / VWO
O MBO, middelbaar beroepsonderwijs
O HBO
O WO, wetenschappelijk onderwijs
O ja
O nee
O ja
O nee

De ouder/verzorger van ___________________________________________ verklaart dat de vermelde
gegevens juist zijn.
Handtekening:
°
= Aankruisen wat van toepassing is
*
= Adresgegevens alleen invoeren indien afwijkend van adresgegevens van het kind.
Langdonk 39

4707 TG Roosendaal

T 0165 562310

E peutergroepen@kroevendonk.nl

www.kroevendonk.nl

Doorlopende machtiging
Naam incassant:

SPKCO

Adres incassant:

Langdonk 39

Postcode incassant:

S€PA

4707 TG

Land incassant:

Nederland

Incassant ID:

NL32ZZZ673962590000

Kenmerk machtiging:

Uw debiteurennummer

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SPCKO om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens kinderopvang en uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SPCKO.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam

: ………………………………………………………………………………………

Adres

: ………………………………………………………………………………………

Postcode

: ………..………

Land*

: ……………….……………………………………………………………………..
Bank
Identificatie
: ………..………………………
[BIC]**

: ……..……………………

: ……....………………………..

: ………..…………………

Rekeningnummer [IBAN]

Plaats en datum

Woonplaats

: ………..……………….…………….…..

Handtekening

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Svp verzenden naar: SPCKO De Kroevendonk, Langdonk 39, 4707 TG Roosendaal of mailen naar E-mailadres:
peutergroepen@kroevendonk.nl
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Betalingsschema

U ontvangt kinderopvangtoeslag van de
belastingdienst.
U betaalt de factuur zelf, maar krijgt dit (gedeeltelijk)
terug via de belastingdienst. De toeslag die u
ontvangt is afhankelijk van uw inkomen. De toeslag
moet u zelf aanvragen en hierbij heeft u de volgende
gegevens nodig:

Ik ben
alleenstaand en
ik werk






Mijn partner en ik
werken allebei




Soort opvang instelling:
- kies: dagopvang en kies daarna:
kindercentrum
Tarief: €8,17
Aantal uren per maand: zie afgesproken in
contract
Ingangsdatum: zie contract
LRK nummer: 972334087

De gemeente betaalt een deel van de kosten via een
speciale regeling (compensatie regeling peutergroep).
Deze regeling is afhankelijk van uw inkomen.
Uw inkomen vindt u in uw UWV overzicht. Log in met
uw DigiD en uw wachtwoord. Ga vervolgens naar uw
persoonlijke gegevens.

Ik heb een partner
en een van ons
werkt niet

Kies voor arbeidsverleden als u een uitkering heeft of
kies voor loongegevens als u een inkomen heeft.
Kies daarna voor “download printversie”. Mail dit
document naar ewattel@kroevendonk.nl.
Met deze gegevens kunnen we namelijk de hoogte
van uw ouderbijdrage bepalen en dit regelen met de
gemeente. U hoeft zelf geen contact op te nemen met
de gemeente.

Mijn partner en ik
werken allebei niet

In de tabel ziet u wat uw netto kosten worden:









Ik ben
alleenstaande
ouder en ik werk
niet

VERZAMELINKOMEN
per jaar in 2020

Netto
kosten

lager - € 19.890
€ 19.891 - € 30.581
€ 30.582 - € 42.082
€ 42.083 - € 57.238
€ 57.239 - € 82.276
€ 82.277 - € 114.011
€ 114.012 – hoger

€ 10,56
€ 13,12
€ 27,84
€ 43,50
€ 75,52
€ 128,64
€ 173,12

U betaald 10 maanden. De maanden juli en
augustus worden niet in rekening gebracht.
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