
Procedure in- en uitschrijving. 
 
1.  Aanmelding. 
 
Aanmelding kinderdagverblijf. 
Een kind kan vroegtijdig ingeschreven worden voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of 
de buitenschoolse opvang. Dit vergroot de kans dat Kinderopvang Swalmen kan voorzien in 
de vraag van de ouders. Inschrijven voor het kinderdagverblijf is mogelijk vanaf het moment 
dat ouders een kindje verwachten. 
Een inschrijfformulier kan men downloaden op onze website. Tevens is dit aan te vragen bij 
de administratie. 
 
Aanmelding buitenschoolse opvang. 
Maakt het kind gebruik van het kinderdagverblijf, dan staat het niet automatisch 
ingeschreven voor de buitenschoolse opvang. Hiervoor is een aparte inschrijfprocedure. 
Kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf de leeftijd van twee jaar als tevens bekend is 
naar welke basisschool het te zijner tijd gaat.  
 
Na ontvangst van het formulier worden de ouders op afspraak uitgenodigd voor een 
informatie avond (zie kennismaking). 
 

1. Kennismaking. 
 
Een kennismaking vindt plaats middels een bijeenkomst  die periodiek plaats vindt voor 
nieuwe ouders. Tijdens deze informatiebijeenkomst zullen de ouders middels een 
PowerPoint presentatie op de hoogte gesteld worden van het doel en de werkwijze van de 
kinderopvang. In dit gesprek worden de ouders ook op de hoogte gebracht van het bestaan 
van de oudercommissie. Ouders hebben zich dan meestal al ingeschreven en een 
informatieboekje ontvangen.  
Ook krijgen de ouders een rondleiding in de  kinderopvang. 

 
2.  Intake. 
 
Dit gesprek vindt plaats ongeveer twee weken voor het kind in het kinderdagverblijf geplaatst 
wordt. De ouders worden hiervoor op afspraak uitgenodigd. Het is een gesprek tussen 
ouders/ verzorgers en coördinator. Zij praten over de situatie van het kind en het gezin. Alle 
informatie die van belang is om het kind zo goed mogelijk op te vangen wordt uitgewisseld 
en genoteerd. Ook wordt deze informatie doorgegeven in de groep waar het kind geplaatst 
wordt.  
 
4. Ouderbijdrage. 
 
Ouders die hun kind aanmelden betalen 50 euro administratiekosten per kind. Deze kosten 
worden gemaakt om u inschrijving te regelen. Na inschrijving dient dit bedrag zo spoedig 
mogelijk overgemaakt te worden. Na het betalen  
van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief. 
 
5. Uitschrijving. 
 
Wilt u geen gebruik maken van de kinderopvang dan moet u rekening houden met een 

maand opzegtermijn per de eerste of de 16de van de maand. 
 
Er zal voor het beëindigen van de opvang een eindgesprek met de ouders plaats vinden en 
zij ontvangen een kopie van het dossier van het kind.       


