
 
 
 
Roosendaal, 2 februari 2018 
 
Betreft: inventarisatie BSO 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Vanuit school willen we nagaan welke behoefte er bij ouder(s) / verzorger(s) bestaat aan 
opvang buiten schooltijd voor de kinderen van onze school.  
Om hier zicht op te krijgen willen wij u graag een aantal vragen stellen.  
 
Wilt u zo vriendelijk zijn hier aan mee te werken?  
Kruis dan op bijgevoegde vragenlijst bij de vragen uw antwoord aan. U kunt bij verschillende 
vragen meerdere antwoordmogelijkheden aankruisen. 
Onderaan heeft u de mogelijkheid eigen op- of aanmerkingen aan te geven.  
Indien u dit wilt, kunt u onderaan uw naam en/of de naam van uw kind invullen, maar u kunt 
de vragen ook anoniem invullen.  
 
Lever het ingevulde formulier uiterlijk vóór de Carnavalsvakantie in bij de leerkracht van uw 
kind of bij de receptie.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Kusters, directeur-bestuurder Mytylschool Roosendaal 
 
 
  



Vragen: 
 
Heeft u behoefte aan buitenschoolse opvang voor uw kind ná schooltijd?  
 

o Ja, namelijk:  
o Op maandag tot  …….  uur 
o Op dinsdag tot  …….  uur 
o Op woensdag tot  …….  uur 
o Op donderdag tot  …….  uur 
o Op vrijdag tot  …….  uur 

o Nee 
o Weet ik (nog) niet 

 
Heeft u behoefte aan buitenschoolse opvang voor uw kind vóór schooltijd?  
 

o Ja, namelijk:  
o Op maandag vanaf  …….  uur 
o Op dinsdag vanaf  …….  uur 
o Op woensdag vanaf  …….  uur 
o Op donderdag vanaf  …….  uur 
o Op vrijdag vanaf  …….  uur 

o Nee 
o Weet ik (nog) niet 

 
Heeft u behoefte aan opvang voor uw kind tijdens schoolvakanties? 

o Ja 
o Nee 
o Weet ik (nog) niet 

 
Heeft u behoefte aan opvang voor uw kind op overige onderwijsvrije dagen (zoals 
studiedagen)?  

o Ja 
o Nee 
o Weet ik (nog) niet 

 
Heeft u behoefte aan opvang voor uw kind in het weekend?  
 

o Ja, namelijk:  
o Op zaterdag van ……. tot  …….  uur 

 Hoe vaak denkt u hiervan gebruik te willen maken?: 
………………………………………………………………………………. 

o Op zondag van  ……. tot  …….  uur 
 Hoe vaak denkt u hiervan gebruik te willen maken?: 

………………………………………………………………………………. 
o Nee 
o Weet ik (nog) niet 

 



Heeft u behoefte aan logeeropvang voor uw kind doordeweeks? 

o Ja 
o Hoe vaak denkt u hiervan gebruik te willen maken?: 

………………………………………………………………………………. 
o Nee 
o Weet ik (nog) niet 

 

Heeft u behoefte aan logeeropvang voor uw kind in het weekend? 
 

o Ja 
o Hoe vaak denkt u hiervan gebruik te willen maken?: 

………………………………………………………………………………. 
o Nee 
o Weet ik (nog) niet 

 
 

 
Indien u nog op- of aanmerkingen heeft, dan kunt u deze hier vermelden: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Naam:  
Naam van uw kind:  
 


