
 

 

INTAKEFORMULIER 
 
 
Datum van invullen :  
Naam kind :  

Geboortedatum :  
Burgerservicenummer :  
 
Opvang met ingang van: 
 VSO BSO Vakantie S / M 
Maandag     
Dinsdag     
Woensdag     

Donderdag     
Vrijdag     
 
Naam school :  
Telefoonnummer school :  
Adres school :  
Schooltijden :  

ma/di/do/vr: van _______________ tot __________________________ 
 
wo: van _______________ tot __________________________ 

Groep/leerkracht :  

 
Wendagen:                          
1e middag (door ouder/verzorger gebracht) 
(van 15.30 tot 17.30 uur) 

:  

2e middag ( gaat met de BSO mee) 
(na schooltijd tot 17.30 uur) 

:  

 
Medische gegevens: 
Gezondheidscentrum :  

Naam huisarts :  
Telefoonnummer huisarts :  
Ziektekosten verzekerd bij :  
Polisnummer :  

 
Zijn er medische bijzonderheden die voor blink belangrijk zijn om te weten? 
 

 
 
Allergieën :  
   



 

 

   
Medicijngebruik: (verklaring invullen) :  

  

Ziekenhuiservaringen :  
   
Begeleiding door hulpverlenende instantie :  
   

Andere bijzonderheden :  
   
 
Voeding: 
Heeft het kind een dieet? Zo ja, wat mag het niet eten? 
 
 
 
Er wordt beperkt gesnoept op de BSO. Met feestdagen, verjaardagen en uitstapjes. 
Ga je hiermee akkoord ?  JA / NEE 
 
Zijn er bijzonderheden in het gedrag van het kind? Denk hierbij aan aanpassingsgedrag, angsten, 
maar ook aan hobby’s.  JA / NEE 
 
Zoals: 
 
 
 
Wordt het kind meertalig opgevoed?  JA / NEE 
Zo ja, welke talen? 
 
Wat zijn je verwachtingen ten aanzien van de opvang van je kind? 
 
 
 
Is er een bepaalde geloofsovertuiging waar wij rekening mee dienen te houden? 
 
 
 
Ben je ervan bewust dat het kind door sport of andere activiteit wel eens met vieze kleding thuis 
kan komen? JA / NEE 
 
Is het kind zindelijk?  JA / NEE 
Of heeft het nog hulp nodig bij het toilet bezoek?  JA / NEE 
 
Zijn er andere kinderen thuis?  JA / NEE 
 



 

 

 
Zo ja, wat zijn de namen en leeftijden? 
1.   
2.   
3.  
4.  

  
Wie mag het kind van de BSO ophalen, buiten jijzelf?  
 

Naam ouder/verzorger 1: 
Relatie tot het kind :  

Geboorte datum ouder/verzorger :  
Adres :  
Postcode en woonplaats :  
Burgerservicenummer :  

Telefoonnummer mobiel :  
E-mailadres :  
Naam werkgever :  
Telefoonnummer werk :  

 
Naam ouder/verzorger 2: 
Relatie tot het kind :  
Geboorte datum ouder/verzorger :  

Adres :  
Postcode en woonplaats :  
Burgerservicennummer :  
Telefoonnummer mobiel :  

E-mailadres :  
Naam werkgever :  
Telefoonnummer werk :  
 
 
Achterwacht:  
(persoon waarmee contact op wordt genomen in geval van nood wanneer de ouders niet bereikbaar 
zijn; 1 achterwacht is verplicht) 
Naam :  
Relatie tot het kind :  

Telefoonnummer privé :  
Telefoonnummer werk :  
Telefoonnummer mobiel :  
 



 

 

 
Achterwacht 2: 
Naam :  
Relatie tot het kind :  
Telefoonnummer privé :  
Telefoonnummer werk :  

Telefoonnummer mobiel :  
 
 
Zijn er zaken die nog niet besproken zijn, maar die je toch wilt vermelden? 
 
 
 

 
 

Privacy policy vindbaar 
 
Wij als organisatie verwijzen in al onze documenten ( contract, overeenkomst, 
aanmeldingsformulier etc) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website 
van de organisatie ; www.blink-bso.nl 
 

 
 
Datum: _______________________________ Datum: __________________________________ 

Plaats: _______________________________ Plaats: ___________________________________ 

 
Handtekening ouder/verzorger:  Handtekening pedagogisch medewerker: 


