
Hoe werkt het inschrijven 

  
                           

 

 

 

 

 

 

  

Als startdatum kies je voor de dag 
waarop je kind voor het eerst gebruik 

gaat maken van de opvang 
 

Hier geef je aan welke dagen je kind 
overblijft bij structureel overblijven. 

 
 Zet de vinkjes aan in de rij “Middag” op 
de betreffende dagen (alleen bij vaste 

dagen). 
Bij incidenteel overblijven laat je alles 
leeg en zet je een vinkje in “Flexibel”  

Vul hier de volledig naam in bijv. Kees Hendriks 
 

Geboorte datum met koppeltekens:  28-5-2016 

 
 
 

 
Geslacht aangeven 

 
 

Foto’s kun je openlaten, Het Lammetje maakt 
hier geen gebruik van 

Als je een kind wilt laten overblijven tussen de middag op OBS De Oversteek dient het  
ingeschreven te worden. 

 
We nemen de te nemen stappen hieronder even door. 

 

KLIK op de website www.lammetje.nl/inschrijven op de button “INSCHRIJVEN” 
 

 

http://www.lammetje.nl/inschrijven


 

 

 

 

 

Naam huisarts gaarne invullen 
 

telefoonnummer gaarne invullen 
 
 

Niet van toepassing 

 

Indien van toepassing gaarne invullen 

 
Als u meerder kinderen wilt inschrijven 

deze aanvinken en de gegevens invoeren 

Vul hier de relatie in 
 

Volledig naam bijv.   Monique Lam 
 

Geboorte datum met koppeltekens intypen 
bijv.   06-07-1986 

BSN-nummer invullen  

E-mail is verplicht  
 

Op welk nummer bent u bereikbaar 
 

 

Adres gegevens compleet invullen 



 

 

 

 

 

Als je alle gegevens correct hebt ingevuld klik dan op VERSTUUR (rechtsonder) 
De gegevens zijn verstuurd naar Het Lammetje, zodra de gegevens gecheckt zijn wordt er een contract 

aangeboden. 

Het contract dien je digitaal te ondertekenen, je ontvangt een mail van 
“SignRequest” (zie afbeelding hiernaast) Let ook even op de spambox 

 (potlood selecteren en handtekening zetten) 
 

Dit ondertekenen is het handigst als je dit op een computer/laptop doet. 
 

Zodra het contract ontvangen is door Het Lammetje volgt er een 
uitnodiging om de  

Bitcare ouderapp te installeren. 

 

 

Mocht je problemen ondervinden om in te schrijven neem dan contact op met 
Sjaak Jansen 06-13474986 

 
Of middels het tabblad Contact op de website (vergeet niet je telefoonnummer erbij te zetten) 

en de eventuele vraag/opmerking. Er wordt dan z.s.m. contact met je opgenomen. 

 

 

Geef hier het rekeningnummer op waarvan de 
incasso kan plaatsvinden. 

IBAN (rekeningnummer) invullen 
 

Kies de juiste bank 
 

Tenaamstelling zoals op bankpas vermeld 

 
Hier kan de eventuele partner worden 
opgegeven. Bijv. bij gescheiden ouders  

 
Hier kunnen opmerkingen ingevuld worden. 
Gaarne even voornaam kind en klasnummer 

indien bekend bij u bijv: Isabel 4c Kees 5b 
  


