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Mutatieformulier BSO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam Kind  
 
 
 

Geboortedatum  
 
 
 

 
De mutatie betreft: 

 1. Adreswijziging / wijziging oudergegevens 

 2. Wijziging aantal dagdelen en/of wisseling van dagen 

 3. Wijziging BSO locatie/ stamgroep 

 4. Beëindiging kindplaats 

 5. Overige  
 
1. Adreswijziging / wijziging oudergegevens 

Naam 
 
 

 

Adres 
 
 

 

Postcode | Plaats 
 
 

 

Telefoon 
 
 

 

E-Mail 
 
 

 

 
2. Wijziging aantal dagdelen en/of wisseling van dagen 
 
Gewenste ingangsdatum: …………… /……………. / …………… (per 1e of 16e van de maand) 
 (voor vermindering van de buitenschoolse opvanguren dient rekening gehouden te worden met het 
opzegtermijn van 1 maand) 

 

Wij verzoeken U dit formulier zo compleet mogelijk in te vullen 
en te voorzien van een handtekening. Het formulier kan 
ingeleverd worden bij een van de vaste medewerkers van de 
Blokkendoos. 
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  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

BSO incl. 
vakantie 

Voor school      
Hele middag      
Na school      
gehele dag      

 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Incidentele 
en/of BSO 
vakantie 
opvang 

Voor school      
Ochtend       
middag      
gehele dag      

*1 Dagdeel ochtend van 08.00 uur tot 13.00 uur / Dagdeel middag van 13.00 uur tot 18.00 uur. 
*2 Incidentele opvang is alleen mogelijk wanneer er plaats is binnen de groep. 

 
3. Wijziging BSO Locatie /stamgroep 
Gewenste datum andere locatie/stamgroep : …………… /……………. / ……………  
Naar locatie:    

 BSO Lithoijen   

 BSO Lith (7+ sport)    

 BSO Oijen  
    

! Wanneer uw kind wijzigt van stamgroep dient u er rekening mee te houden dat u ook het LRKP 
nummer wijzigt bij de aanvraag kinderopvangtoeslag. 

 
4. Beëindiging kindplaats (met inachtneming van 1 maand opzegtermijn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Gewenste beëindigingdatum: …………… /……………. / …………… (per 1e of 16e van de maand) 
Reden beëindiging: 

 Verhuizing / andere school 

 Ouderschapsverlof / ouder stopt met werken / studie 

 Kosten 

 Opvang elders 

 Anders nl. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Overige wijzigingen: 

 
 
 
 

 
Na ontvangst van uw mutatieformulier ontvangt u indien de mutatie gehonoreerd kan worden, een 
schriftelijke bevestiging. 

 
Handtekening ouder(s) / verzorger(s): 
Naam : ……………………………………………………    datum: …………… /……………. /…………… 
 
Handtekening:     

 


