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Formulier: inschrijving Kids Okay 
 
Fijn dat u uw kind wilt inschrijven bij Kids Okay!  
 
Zodra de inschrijving bij ons binnen is nemen wij contact met u op voor het bespreken van de 
plaatsingsmogelijkheden. Let op: het inschrijfformulier is dus geen plaatsingsbevestiging.  
 
Wilt u meerdere kinderen inschrijven? Vul dit formulier dan voor ieder kind individueel in. 
Het ingevulde en ondertekende formulier kan toegestuurd worden naar: info@kidsokay.nl.  
 

Gegevens kind 
Voorletters / voornaam   

Voorvoegsel / achternaam   

Geslacht      Jongen      Meisje 

Adres  

Postcode/ woonplaats   

Burger Service Nummer 
(indien bekend) 

 

(verwachte) geboortedatum   

Nationaliteit / geboorteland   

Is uw kind WA verzekerd?      Ja      Nee 

Naam huisarts / 
huisartsenpraktijk 

  

Telefoonnummer huisarts  

Naam tandarts / 
tandartsenpraktijk 

  

Telefoonnumer tandarts  

Het kind volgt het 
vaccinatieprogramma RIVM 

     Ja      Nee 

Belangrijke (medische) 
informatie 

     Ja, nl: 
 
 

     Nee 

Taal die thuis gesproken wordt      Nederlands      Anders, nl:  

Plaatsingsaanvraag (zie voor extra informatie bijlage) 
Gewenste plaatsingsdatum  

1e Voorkeursdag(en)  Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Dagdeel   Verlengd 7.00 
  Verlengd 7.30 
  Ochtend  
  Middag 

  Verlengd 7.00 
  Verlengd 7.30 
  Ochtend  
  Middag 

  Verlengd 7.00 
  Verlengd 7.30 
  Ochtend  
  Middag 

  Verlengd 7.00 
  Verlengd 7.30 
  Ochtend  
  Middag 

  Verlengd 7.00 
  Verlengd 7.30 
  Ochtend  
  Middag 

2e Voorkeursdag(en) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Dagdeel    Verlengd 7.00 
  Verlengd 7.30 
  Ochtend  
  Middag 

  Verlengd 7.00 
  Verlengd 7.30 
  Ochtend  
  Middag 

  Verlengd 7.00 
  Verlengd 7.30 
  Ochtend  
  Middag 

  Verlengd 7.00 
  Verlengd 7.30 
  Ochtend  
  Middag 

  Verlengd 7.00 
  Verlengd 7.30 
  Ochtend  
  Middag 

Vorm contract      40 weken     48 weken 
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Andere kinderen 
Is er al een broertje of zusje 
geplaatst of aangemeld bij 
Kids Okay 

     Ja, nl:      Nee 

Op welke dag(en) komen uw 
andere kinderen 

     Maandag       Dinsdag      Woensdag      Donderdag      Vrijdag 

Gezinsgegevens 
 Gegevens aanvrager Gegevens ouder/verzorg(st)er 2 

Voorletters / Voornaam     

Voorvoegsel / Achternaam     

Geslacht      Man      Vrouw      Man      Vrouw 

Adres   

Postcode/ woonplaats     

Telefoonnummer privé   

Telefoonnummer werk   

Emailadres   

Relatie met kind      Vader      Moeder     Anders, nl:  
 

     Vader      Moeder     Anders, nl: 

Burger Service Nummer    

Geboortedatum   

Nationaliteit/ Geboorteland     

IBAN nummer i.v.m. 
automatische incasso 

 n.v.t. 

Huidig beroep   

Student   

Eénoudergezin      Ja      Nee n.v.t. 

Burgerlijke staat     Gehuwd Samen-
wonend 

Gescheiden Gehuwd Samen-
wonend 

     Gescheiden 

Overige gegevens 
Maakt u tevens gebruik van 
andere opvang 

     Ja, nl: kinderdagopvang, 
gastouderopvang, opa/oma, andere vorm 
van opvang nl… 

     Nee 

Noodpersonen en -nummers  
(wie kunnen wij buiten u 
bereiken in geval van nood) 

Naam persoon 1: 
 
Nummer persoon 1: 
 

Naam persoon 2: 
 
Nummer persoon 2: 

Ondertekening 
 Aanvrager  Ouder/verzorg(st)er 2 Kids Okay 

Datum    

Plaats    

Handtekening  
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Bijlage: inschrijving Kids Okay  

Een fijne dag voor je kind? Daar doen wij bij Kids Okay alles voor! Of het nu een baby is, een 
ondernemende peuter of een actief basisschoolkind is, in de volgende groepen bieden wij ieder kind 
wat het nodig heeft:  

• Babygroep van 0 – 2 jaar* 

• Peutergroep van 2 – 4 jaar* 

• Buitenschoolse opvang van 4 – 13 jaar  
 
* Let op: kinderen stromen vanaf 2 jaar door naar de peutergroep zodra er plaats is in deze groep. 
Dit betekent dat het ene kind misschien met de 2 jaar exact doorstroomt, en het andere kind een 
paar maanden later. 

 
Inschrijven 
Wij vragen € 12,50 inschrijfgeld per kind. Een inschrijving is géén plaatsingsbevestiging! Na 
inschrijving bekijken wij de mogelijkheden en nemen contact met u op om deze te bespreken. 
Wijzigingen of opzeggen gebeurt altijd schriftelijk en hiervoor geldt een wederzijdse termijn van 1 
maand. 
 
Openingstijden 
Kinderopvang Kids Okay is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur. Wij zijn 52 
weken per jaar geopend, waarvan we gesloten zijn op: 

• de vrije dagen die vastgesteld zijn in de CAO, te weten: tweede paasdag, Hemelvaartsdag, 
koningsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, nieuwjaarsdag en 
Bevrijdingsdag (1x per 5 jaar). 

• Carnavalsmaandag 

• 5 december (sinterklaasavond) vanaf 17.00 uur 

• 24 december (kerstavond) vanaf 13.00 uur 

• 31 december (oudejaarsdag) vanaf 13.00 uur 
 
Halve en hele dagen 

• Kinderdagopvang 
Er geldt een minimale afname van 1 dag per week bij de babygroep, en een minimale afname 
van 1 dagdeel per week bij de peutergroep. Halve dagen opvang zijn van 8.00 tot 13.00 uur 
(ochtend) of van 13.00 tot 18.00 uur (middag). Een hele (aaneengesloten) dag opvang is van 
8.00 tot 18.00 uur.  

• Buitenschoolse opvang 
De BSO hanteert een minimale afname van 1 dagdeel per week van 14.00 tot 18.00 uur, 
studiedagen en vakantieopvang is mogelijk per dagdeel. Halve dagen opvang zijn van 8.00 tot 
13.00 uur (ochtend) of van 13.00 tot 18.00 uur (middag). Een hele (aaneengesloten) dag 
opvang is van 8.00 tot 18.00 uur.  
 

Verlengde opvang  

• Kinderdagopvang 
Heeft u voor uw kind op het kinderdagverblijf al voor 8.00 uur opvang nodig? Dan kunt u 
verlengde opvang aanvragen van 7.00 tot 8.00 uur óf 7.30 tot 8.00 uur.  

• Buitenschoolse opvang 
Heeft u voor school opvang nodig? Dan is het mogelijk verlengde opvang aan te vragen van 
7.00 tot 8.30 uur. Tijdens studiedagen en vakantieopvang neemt u per dagdeel opvang af en 
is de verlengde opvang aan te vragen van 7.00 tot 8.00 uur óf 7.30 tot 8.00 uur.  
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Tarieven 
Voor de actuele tarieven verwijzen wij u naar onze website*. 
 
Inbegrepen bij de tarieven:  

- luiers, luierdoekjes, sudocrème,  
- broodmaaltijd,  
- fruit-groente als snack,  
- tussendoortjes,  
- drinken (water/thee/melk), 
- Bij zonnig weer zonnebrandcrème. 

 
Ouders/verzorgers dienen zelf te zorgen voor:  

- Bij kinderen tot 1 jaar: borst- en/of flesvoeding, eventuele groentehap. 
- Bij allergieën/bijzonderheden: eigen luiers, voeding, drinken en/of crème zoals bijv. 

zonnebrandcrème.  
 
De betalingen worden maandelijks via automatische incasso voldaan. Voor het inschrijfgeld ontvangt 
u een eenmalige factuur. 
 
Wist u dat? Sinds de invoering van de wet kinderopvang hebben ouders recht op een bijdrage in de 
kosten van de kinderopvang. Deze bijdrage wordt door de belastingdienst uitgekeerd. Maandelijks 
ontvangt u uw deel in de tegemoetkoming in de kosten op uw rekening. Voor de berekening van de 
bijdrage of voor meer informatie kunt u kijken op de website van de belastingdienst. 
Kinderopvangtoeslag moet u aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het 
eerst naar de opvang gaat. Wacht dus niet te lang met aanvragen, anders loopt u (nog meer) 
kinderopvangtoeslag mis. 
 
* Jaarlijks worden, met ingang van het nieuwe kalenderjaar, de kosten voor de kinderopvang 
verhoogd. In het laatste kwartaal, voor het nieuwe kalenderjaar, worden alle ouders/verzorgers 
hiervan op de hoogte gebracht. 
 
Contractvormen 
Het is voor zowel de kinderdagopvang als buitenschoolse opvang mogelijk om een 40 weken contract 
(alleen de schoolweken) of een 48 weken contract (schoolweken inclusief 8 vakantieweken) af te 
nemen.  
 
Let op: Wanneer je gebruik maakt van (losse) dagdelen bij de peutergroep, geldt alleen het 40 weken 
contract (gelijk met de schoolweken). Het 48 weken contract is alleen af te nemen bij minimaal 1 dag 
(2 aaneengesloten dagdelen) per week.   

https://www.kidsokay.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag
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