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AANVRAGEN OPVANG VOOR DE INCIDENTELE KLANT 

 

Heeft u incidenteel (vakantie)opvang nodig voor uw kind? Ook dat kan bij SKO. Wij vangen uw kind 

dan op binnen één van onze locaties. Onze professionele pedagogisch medewerkers zorgen ervoor 

dat uw kind een fijne tijd bij ons heeft. 

 

Om incidentele opvang aan te vragen vult u het formulier op de volgende pagina in. U kunt het formulier 

terugsturen (foto of scan) naar info@sko-oegstgeest.nl.  

  

We antwoorden zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 2 weken) of opvang op de aangevraagde dag mogelijk is. 

Een dag of middag kan worden toegekend als het aantal kinderen op een groep en de bezetting van de 

(pedagogisch) medewerkers het toelaat.  

 

De incidentele opvang kan vanaf 1 maand voor de gewenste dag worden aangevraagd. Voor de 

aanvraag van incidentele opvang in vakantieweken hanteren we een ruimere termijn. Deze kan 

aangevraagd worden vanaf 3 maanden van tevoren.  

 

De toegewezen opvang kunt u tot uiterlijk één week voor de opvang dag annuleren, daarna worden 

de kosten in rekening gebracht. Afhankelijk van uw inkomen en afname aantal opvanguren per jaar, 

komt u mogelijk in aanmerking voor Toeslag Kinderopvang.  

 

Onze tarieven vindt u op onze website www.sko-oegstgeest.nl. Voor het in rekening brengen van 

deze opvang tekent u een formulier machtiging automatische incasso. U ontvangt de factuur per 

email.  
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AANVRAAGFORMULIER OPVANG VOOR DE INCIDENTELE KLANT 

 

Gegevens van uw kind (per kind een formulier invullen) 

Achternaam :   

Roepnaam :   Ο jongen Ο meisje 

Adres :   

Pc + Woonplaats :   

Geboortedatum :   

BSN-nummer :   

 

Naam / telefoon huisarts :   

Allergie /belangrijke info:    

    

    

    

 

Kindercentrum :   

School / groep :   

o kind komt zelf naar BSO 

o moet worden opgehaald uit school 

 (kinderen uit groep 1 en 2 halen wij altijd op uit de groep, informeert u de leerkracht dat wij uw kind 

ophalen?) 

 

Gewenste opvangdag :   

o een dag 

o een korte middag (alleen mogelijk tijdens schoolweken) 

o een lange middag (alleen mogelijk tijdens schoolweken)  

 

Gegevens van ouder(s) 

Ouder 1 (aanvrager kinderopvangtoeslag)  Ouder 2 

Achternaam :   Achternaam :   

Voorletters :  (mw/dhr)  Voorletters :   (mw/dhr) 

BSN-nummer :   BSN-nummer :   

Telefoon :   Telefoon :   

Mobiel :   Mobiel :   

Emailadres :   Emailadres :   

 


