
Gemeentelijke kinderopvang 

Slesbroekstraat 44     datum ontvangst: …………………..……… 

1600 Sint-Pieters-Leeuw    nummer aanmeldingslijst:…………………. 

 02/371.14.35     brief bevestiging aanmelding: …….…….. 

kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be (in te vullen door de dienst kinderopvang) 
   

 

    Plaatsaanvraag kinderopvang 
 
AUB INVULLEN IN HOOFDLETTERS 

 

(Familie)naam van het kind:  ......................................................................  

(Voorziene) geboortedatum:  ....................................................................  

 

Gewenste startdatum opvang:  ..............................   Uiterste startdatum:  ...............................  

 

Ik heb opvang nodig op:  

O maandag  van ……… tot ……… uur 

O dinsdag   van ……… tot ……… uur 

O woensdag   van ……… tot ……… uur 

O donderdag  van ……… tot ……… uur 

O vrijdag   van ……… tot ……… uur 

O ik kan deze dagen/uren aanpassen aan de mogelijkheden van de opvang 

 

Gezin: 

Ouder 1       Ouder 2 

Naam: .......................................................................... Naam: ........................................................  

Adres:  .......................................................................... Adres:  .........................................................  

              .........................................................................             ..........................................................  

Taal:  ............................................................................. Taal:  ...........................................................  

Email: ............................................................................  Email:  ........................................................  

Overdag te bereiken op: 

GSM:  ............................................................................  GSM:  .........................................................  

Vast nr:  ........................................................................  Vast nr:  ......................................................  

 

 

 
Vervolg zie ommezijde → 



Indien wij u een plaats kunnen aanbieden, contacteren wij u zo snel mogelijk. Zo niet 

ontvangt u een brief van het gemeentebestuur met vermelding van uw 

aanmeldingsnummer. 

 

Bij de toekenning van de plaatsen wordt er voorrang gegeven aan gezinnen die kunnen 

aantonen dat ze behoren tot de wettelijk bepaalde voorrangsgroepen. 

Wij geven ook voorrang aan ouders die reeds een kindje in de opvang hebben en aan 

gezinnen uit Sint-Pieters-Leeuw. 

Daarnaast wordt er bij de toekenning van de plaatsen ook rekening gehouden met 

andere factoren zoals geboortedatum, gewenste opvang en beschikbare plaatsen. 

 

 

Indien u behoort tot een voorrangsgroep gelieve volgende verklaring op eer in te vullen 

en te ondertekenen. 

 

Voor mijn gezin geldt : (aankruisen wat past) 

o Ik heb opvang nodig voor mijn werksituatie, d.w.z. 

− werk hebben en kinderopvang nodig hebben om dit te behouden 

− kinderopvang nodig hebben om werk te zoeken 

− kinderopvang nodig om een beroepsgerichte opleiding te volgen 

o Ik ben een alleenstaande ouder. 

o Het gezamenlijk belastbaar inkomen van mijn gezin is minder dan € 27 000 per 

jaar. 

o Ik heb opvang nodig voor pleegkind(eren) die aan mij toevertrouwd worden 

door een officiële instantie. 

o Ik heb een problematische gezondheid- en/of zorgsituatie: 

 een persoon van mijn gezin, die verantwoordelijkheid draagt voor mijn 

kind heeft een handicap  

 een persoon van mijn gezin, die verantwoordelijkheid draagt voor mijn 

kind heeft een verminderd zelfzorgvermogen,  

 mijn gezin heeft opvang nodig in de context van professionele 

hulpverlening of inburgering. 

o Beide ouders zijn laag geschoold (geen diploma secundair onderwijs). 

o Er wordt momenteel al een zus of broer binnen de dienst opgevangen. 

Wij verklaren op eer dat dit de juiste informatie is en dat wij deze kunnen staven met 

bewijsstukken. 

 

 

Datum:  .......................................................  

 

 

 

Handtekening 

Ouder 1        Ouder 2 
 

 

! Enkel een volledig en duidelijk ingevuld gehandtekend formulier komt in aanmerking 


