Inschrijfformulier voor gastouders

Gegevens aanvrager:

Voorletters en Achternaam

:

Sofi- Nummer

:

Geboortedatum

:

E-mail adres

:

Bankrekening nummer

:

Straat en huisnummer

:

Postcode en Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Let op! Volgens de wet- en regelgeving van de Kinderopvang, zijn alle inwonende huisgenoten vanaf
de leeftijd van 18 jaar en ouder verplicht naast u als gastouder de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
aan te vragen. Start opvang kan pas plaatsvinden wanneer wij de aanvraagformulieren VOG’s in
goede orde hebben ontvangen.

Gegevens medebewoners ouder dan 18 jaar:

Voorletters en Achternaam

:

Geboortedatum

:

Voorletters en Achternaam

:

Geboortedatum

:

Voorletters en Achternaam

:

Geboortedatum

:
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Beschikbare opvangtijden:

Dag

Van

Tot

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Bent u bereid om op onregelmatige tijden kinderen op te vangen?
Wat verstaat u onder onregelmatige tijden?

Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering?

:

Naam verzekeringsmaatschappij

:

Polisnummer

:

Heeft u een auto?

:

Heeft u een inzittendenverzekering voor uw auto?

:

Heeft u eerder kinderen opgevangen?

:

In welke periode heeft u de kinderen opgevangen?

:

Wat was de leeftijd van de opgevangen kinderen?

:

Wilt u meerdere kinderen opvangen?

:

Hoeveel kinderen wilt u in totaal opvangen?

:
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Kan u een voorkeur geven voor de leeftijd van de kinderen
die u wilt opvangen?

 0 tot 4 jaar
:

 4 tot 12 jaar
 geen voorkeur

Opleidingen, diploma’s en werkervaring:

Heeft u referenties ten aanzien van vorige werkgevers /
gastouderbureaus die iets over u of u manier van werken

:

zouden willen of kunnen vertellen?
Naam referentie

:

Bedrijf

:

Contact gegevens van uw referentie

:

Heeft u diploma’s of certificaten behaald die relevant
zouden kunnen zijn?

Vakrichting- of cursusnaam

:

Jaar behaald
 Diploma  certificaat
 Diploma  certificaat
 Diploma  certificaat
 Diploma  certificaat

Waarom wilt u gastouder worden, en hoe staan uw huisgenoten hier tegenover ?

Hoe lang denkt u gastouder te kunnen zijn ?

Wilt u ook reservegastouder zijn ? En voor welke regio’s?
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Overige opmerkingen die van belang zijn in verband met het bieden van opvang ?

Heeft u al een vraagouder?

:

Naam

:

Straat / huisnummer

:

Postcode / woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Overige gegevens

:

JA/NEE

Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld,
Plaats en datum

: ______________________________

Naam in blokletters

: ______________________________

Handtekening

: ______________________________

Ingevulde en ondertekende formulieren & kopie legitimatie opsturen naar:

Gastouderbureau de Mellebie
Mauritsstraat 2
2902HK Capelle aan den IJssel
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