
Aanvraag wijziging buitenschoolse opvang 
 
Dit formulier invullen bij gewenste wijziging van het aantal dagen buitenschoolse opvang. Voor ieder kind één formulier invullen 
en inleveren bij de leidsters van ‘De Kinderkamer’. 
 
Bij de verwerking van de gegevens uit dit formulier wordt gehandeld volgens de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden 
staan op de achterzijde van dit formulier afgedrukt. 
 
Gegevens kind Naam:……………………………….. Geboortedatum: ………………………….. 
 
Geef hieronder de huidige opvang aan en de wijziging die u erin wenst 
 
Huidige opvang (aankruisen)     
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
NSO korte middag 
(blok van 15.00-18.30 u.) 

     

NSO lange middag 
(blok van 12.00-18.30 u.) 

     

VSO + NSO korte middag 
(blok van 7.00-9.00 u. en 15.00-18.30 u.) 

     

VSO + NSO lange middag 
(blok van 7.00-9.00 u. en 12.00-18.30 u.) 

     

BDO 
(blok van 7.00-18.30 u.) 

     

 
Gewenste opvang (aankruisen) 
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
NSO korte middag 
(blok van 15.00-18.30 u.) 

     

NSO lange middag 
(blok van 12.00-18.30 u.) 

     

VSO + NSO korte middag 
(blok van 7.00-9.00 u. en 15.00-18.30 u.) 

     

VSO + NSO lange middag 
(blok van 7.00-9.00 u. en 12.00-18.30 u.) 

     

BDO 
(blok van 7.00-18.30 u.) 

     

 
Was er sprake van taxivervoer?     Ja / Nee 
Zo ja, in hoeverre wijzigt het taxivervoer? 
………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Gewenste ingangsdatum van deze wijziging : . . - . . - . . . . 
 
 Het betreft een tijdelijke wijziging tot . . - . . - . . . . (aankruisen en datum invullen) 
 Het betreft een definitieve wijziging (aankruisen) 
 
Het aantal dagdelen zal in de nieuwe situatie vermeerderen / verminderen / gelijk blijven. 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Reden(en) van wijziging ………………………………………………………………………………. 
 
Ondertekening 
 
Naam:   :……………………………….. 
 
Handtekening  :……………………………….. 
 
Zo spoedig mogelijk na het inleveren van dit formulier, nemen wij uw verzoek tot wijziging in behandeling.  
U ontvangt hierover een bevestiging. In deze bevestiging melden wij u in ieder geval hoe de wijzigingsprocedure  zal gaan 
verlopen. 
 
Datum binnenkomst formulier   : . . - . . - . . . . (in te vullen door De Kinderkamer) 
 


