
 

AANVRAAGFORMULIER OPVANG 
 

 

 

INSCHRIJVINGDATUM:      …..……/………..…/…..…… 
 

GEWENSTE OPVANGDATUM:    ..………/…..………/…..…… 
 

 
NAAM + VOORNAAM (indien geboren) KIND: ……………………………………………………………………………….…………………. 

 
(vermoedelijke) GEBOORTEDATUM:  ………/…………/……… 
 

NAAM EN VOORNAAM PAPA:   ………………………………………………………………………………………………….. 
 

NAAM EN VOORNAAM MAMA:  ………………………………………………………………………………………………….. 
 

ADRES:     ………………………………………………………………………………………………….. 
      

     ………………………………………………………………………………………………….. 

 
      

TELEFOONNUMMER - GSM:   ……………………………………………………………………………………………….…. 
 

E-MAIL:     ………………………………………………………………………………………………….. 
 

VOORKEUR OPVANGLOCATIE: 

O Kind Jezus – Graatakker 4 

O Claartje – Clarissendreef 7 

O Geen voorkeur 

 
VOORKEUR OPVANGMOMENTEN:  

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voormiddag      

Namiddag      

 
Gelieve in bovenstaande kader de dagdelen aan te duiden waarop u opvang wenst.  Minimale aanwezigheid van 3 volledige dagen! 

 
 

OPNAMEBELEID:    
 

Door het tekort aan opvangplaatsen in onze regio wordt er gewerkt met een wachtlijst. 
Bij het toewijzen van een plaats houden we rekening met: 

 de volgorde van aanvraag 

 de gewenste opvangmomenten 

 de gewenste opvanglocatie 

 de leeftijd van het kind bij instap 
 

 
Aangezien onze kinderdagverblijven vergund zijn door Kind en Gezin en een subsidie voor inkomenstarief ontvangen, moeten wij in het opnamebeleid 

voorrang geven aan bepaalde gezinnen. Het overzicht van de kenmerken die in aanmerking komen voor voorrang vind je in de tabel in bijlage. 
 

De regelgeving houdt een dubbele verplichting in. 
1. bij keuze tussen meerdere opvangvragen moeten we eerst ingaan op de vraag die behoort tot een voorrangsgroep; 

2. we dienen ervoor te zorgen dat er minstens 20% kinderen aanwezig zijn die voldoen aan meerdere kenmerken. 

aan wie kinderopvang nodig heeft in het kader van de werksituatie (1). Dit geldt voor iedereen die werk zoekt, werk wil 
houden of een beroepsgerichte opleiding volgt. 

 (4) en broers/zussen (5). 
ken: werk, 

alleenstaand, laag inkomen, pleegkind (1 t.e.m. 4) of zijn kinderen uit kwetsbare gezinnen (6). 
volgen van 

een beroepsgerichte opleiding). 
e tussen de voorrangsgroepen. 

 Eigen personeelsleden en personeelsleden werkzaam in een instelling behorende tot de Groep Gasthuiszusters Turnhout krijgen voorrang. 

 
 

Praktische stappen na inschrijving: 

 bij geboorte van het kind een geboortekaartje opsturen 

 binnen de 6 weken na de bevalling langskomen of bellen om na te kijken wanneer de opname eventueel kan plaatsvinden (indien het aantal vrije 

plaatsen op dat moment reeds gekend is)  

 bij bevestiging van de plaats ontvangt u hiervan een schriftelijke verklaring en wordt er gevraagd een reservatievergoeding te betalen en de 

inschrijvingsformulieren in orde te maken 

 de effectieve opname van een kind gebeurt uitsluitend nadat de nodige praktische afspraken gemaakt zijn tussen de ouders en de medewerkers van 
de leefgroep.  We vragen hiervoor enkele weken voor de opname een afspraak te maken zodat onze medewerkers de nodige tijd kunnen vrijmaken 

voor u en uw kind. 

 
Er wordt uitdrukkelijk benadrukt dat het inschrijven op de wachtlijst niet garandeert dat er een plaats beschikbaar zal zijn op de gewenste opnamedatum. 

 

 
Handtekening ouders:        Handtekening directie: 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

Waarom deze vragenlijst invullen? 

Via deze vragenlijst willen we informatie verkrijgen over uw gezinssituatie en de redenen van uw opvangvraag. 

Kinderopvang is er voor alle gezinnen. Om dit mogelijk te maken, hebben gezinnen met bepaalde kenmerken voorrang. Aan 

wie wij voorrang geven en op welke manier, kan u lezen in ons huishoudelijk reglement. 

Hoe gaan wij om met deze informatie?  De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden alleen gebruikt in het 

kader van kinderopvang, en kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen. Deze gegevens 

worden vernietigd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van de toepasselijke regelgeving. Wij 

verbinden ons ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. 

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om mij te contacteren. 

Wouter Tops 
Directeur KDV Kind Jezus & Claartje 

Clarissendreef 7 
2300 Turnhout 

014/75.28.00 

VERKLARING OP EER 

Ik, ondergetekende, …………………………………………………………,  

ouder van …………………………………., verklaar het volgende over mijn gezinssituatie: 

 

o Ik zoek kinderopvang omwille van 

o werk 

o sollicitatie 

o opleiding 

o Ik ben alleenstaande (= niet gehuwd, niet samenwonend) 

o Het laatste gezamenlijk belastbaar inkomen op jaarbasis is lager dan 27.000€ 

o Ik zoek kinderopvang voor mijn pleegkind 

o Ik zoek kinderopvang in dezelfde opvang van een oudere broer of zus in het gezin 

o Ik zoek kinderopvang omwille van een gezondheids- of zorgsituatie 

o Één van de ouders komt als persoon met een handicap in aanmerking voor belastingvermindering / 

verhoogde kinderbijslag 

o Eén van de ouders heeft verminderde zelfzorg en is voor zelfzorg aangewezen op derden 

o Het gezin wordt professioneel begeleid in kader van sociale of pedagogische redenen 

o Geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs 

 

Ik kan hiervoor bewijzen afleveren. 

 

Datum:           Handtekening: 

 
 

 


