
KDV Wille Wolle, Tisseltsesteenweg 29, 2830 Willebroek - vestigingsnummer: 2329086301 
03 890 16 80 - willewolle@azr.be    

https://www.azrivierenland.be/willewolle  

 

 
Inschrijving op de wachtlijst 

 
Naam ouders:  …………………………………………………………………………………………………… 
Adres:   …………………………………………………………………………………………………… 
Telefoon ouder1:  ………………………………………………………… 
                  ouder2: ………………………………………………………… 
Email:    …………………………………………………………………………………………………… 
 
Komt in aanmerking voor voorrang omwille van: 
 
□ Alleenstaande 
□ Inkomen lager dan 29 050,38€/jaar 
□ Sociale/pedagogische redenen 
□ Broertje/zusje gelijktijdig in WilleWolle                                                                      
□ Personeel AZR 
□ Pleegkinderen 

□ Problematische gezondheids- en/of zorgsituatie 
 □ Gezinslid met een handicap 
 □ Gezinslid met verminderd zelfzorgvermogen 
 □ Sociale of pedagogische redenen 
□ Geen diploma secundair onderw. (beide ouders)  

 
Vermoedelijke bevallingsdatum:………………………………………. 
Naam kind:  ………………………………………………………… 
Geboortedatum: ………………………………………………………… 
 
Plaatsing 
Vanaf:   ………………………………………………………… 
Op:   □ Maandag - Dinsdag - Woensdag - Donderdag - Vrijdag     
   □ Wisselend weekschema  ° 3 dgn/week     ° 4 dgn/week  
 
Vakantieperiodes wel/geen opvang (=officiële herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie) 
 
Het kinderdagverblijf biedt bij de voorlopige inschrijving geen garantie dat opvang kan voorzien worden 
voor de gevraagde periode. Dit in overeenstemming met ons opnamebeleid (toegelicht bij deze inschrijving 
en in te kijken op de dienst administratie). 
                      
Opmerkingen:  …………………………………………………………………………………………………… 
 

Te verwachten bevestiging van 
ouders tussen: 

Bevestiging 
ontvangen: 

Ontvangst per strookje 
(paraaf WilleWolle) 

Ontvangst per email 
(paraaf WilleWolle) 

15 en 28 februari  2022   JA / NEEN   
15 en 30 april  2022   JA / NEEN   
15 en 30 juni 2022   JA / NEEN   
15 en 31 augustus 2022   JA / NEEN   
15 en 31 oktober   2022   JA / NEEN   
15 en 31 december   2022   JA / NEEN   

 
Bovenstaande gegevens zijn gelezen en correct bevonden door aanvrager: 
  
Datum  Naam                 Handtekening 
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Strookje in te dienen tussen 15 en 28 februari 2022  Datum: ………/………/……… 
Hierbij wens ik.……………………………………………………………………………………………………….( naam) 
wonende te……………………………………………………………………………………………………………..(adres) 
□ WEL op de wachtlijst van KINDERDAGVERBLIJF WILLEWOLLE te blijven staan. 

opvang vanaf  ………………………………………… 
op volgende dagen ………………………………..……….. 

□  NIET op de wachtlijst van KINDERDAGVERBLIJF WILLEWOLLE te blijven staan.   
 
( via mail: WilleWolle@azr.be) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Strookje in te dienen tussen 15 en 30 april 2022   Datum: ………/………/……… 
Hierbij wens ik.……………………………………………………………………………………………………….( naam) 
wonende te……………………………………………………………………………………………………………..(adres) 
□ WEL op de wachtlijst van KINDERDAGVERBLIJF WILLEWOLLE te blijven staan. 

opvang vanaf  ………………………………………… 
op volgende dagen ………………………………..……….. 

□ NIET op de wachtlijst van KINDERDAGVERBLIJF WILLEWOLLE te blijven staan.   
 
( via mail: WilleWolle@azr.be) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Strookje in te dienen tussen 15 en 30 juni 2022   Datum: ………/………/……… 
Hierbij wens ik.……………………………………………………………………………………………………….( naam) 
wonende te……………………………………………………………………………………………………………..(adres) 
□ WEL op de wachtlijst van KINDERDAGVERBLIJF WILLEWOLLE te blijven staan. 

opvang vanaf  ………………………………………… 
op volgende dagen ………………………………..……….. 

□ NIET op de wachtlijst van KINDERDAGVERBLIJF WILLEWOLLE te blijven staan.   
 
( via mail: WilleWolle@azr.be) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Strookje in te dienen tussen 15 en 31 augustus 2022  Datum: ………/………/……… 
Hierbij wens ik.……………………………………………………………………………………………………….( naam) 
wonende te……………………………………………………………………………………………………………..(adres) 
□ WEL op de wachtlijst van KINDERDAGVERBLIJF WILLEWOLLE te blijven staan. 

opvang vanaf  ………………………………………… 
op volgende dagen ………………………………..……….. 

□ NIET op de wachtlijst van KINDERDAGVERBLIJF WILLEWOLLE te blijven staan.   
 

 ( via mail: WilleWolle@azr.be) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Strookje in te dienen tussen 15 en 31 oktober 2022  Datum: ………/………/……… 
Hierbij wens ik.……………………………………………………………………………………………………….( naam) 
wonende te……………………………………………………………………………………………………………..(adres) 
□ WEL op de wachtlijst van KINDERDAGVERBLIJF WILLEWOLLE te blijven staan. 

opvang vanaf  ………………………………………… 
op volgende dagen ………………………………..……….. 

□ NIET op de wachtlijst van KINDERDAGVERBLIJF WILLEWOLLE te blijven staan.   
 

( via mail: WilleWolle@azr.be) 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

strookje in te dienen tussen 15 en 31 december 2022   Datum: ………/………/……… 
Hierbij wens ik.……………………………………………………………………………………………………….( naam) 
wonende te……………………………………………………………………………………………………………..(adres) 
□ WEL op de wachtlijst van KINDERDAGVERBLIJF WILLEWOLLE te blijven staan. 

opvang vanaf  ………………………………………… 
op volgende dagen ………………………………..……….. 

□ NIET op de wachtlijst van KINDERDAGVERBLIJF WILLEWOLLE te blijven staan.  
 ( via mail: WilleWolle@azr.be) 
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