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5. Inlichtingenfiche (O)
Toelichting : Gelieve deze fiche zo volledig mogelijk in te vullen om zo de samenwerking tussen thuis
en de opvang vlotter te laten verlopen voor je kind.
Wij bezorgen een kopie aan uw kinderbegeleider, die in de mate van het mogelijke rekening houdt
met de antwoorden en deze waar mogelijk tracht te integreren in de werking.
Omcirkel of specifieer de antwoorden en vul in volgens de leeftijd van je kind.
Gegevens van je kind op datum van …………/…………./…………… .
Naam en voornaam
Geboortedatum
Adres
Naam ouder(s)
Telefoonnummers ouder(s)
tijdens de werkuren
Contactpersoon indien de
ouders niet te bereiken zijn
(naam, tel. en verwantschap)
Kinderen ten laste onder de 12
jaar (namen en geboortedata
vermelden)?

Medische informatie
Huisdokter (naam en
telefoonnummer)
Kinderarts (naam en
telefoonnummer)
Neemt je kind geneesmiddelen?
Zo ja, welke? (Attest dokter of
apotheker is dan verplicht!)
Mijn kind reageert allergisch op
volgende allergenen/
voedingsstoffen (omcirkel)

Ei

Schaaldieren
Sulfiet

Andere allergieën (bv. penicilline,
latex, …)
Doorgemaakte kinderziektes /
vaccinaties

Gluten

Lupine
Selderij

Melk

Mosterd

Sesam

Soja

Noten
Vis

Pinda’s

Weekdieren
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Is er andere medische informatie
die je kinderbegeleider dient te
weten? Bv. monitor, last van
reflux, …
Voeding
Borstvoeding of flesvoeding
(indien flesvoeding, welke?)
Voor baby’s : Maaltijduren en
hoeveelheid
Wat zijn eventuele
voedingsvereisten volgens uw
geloof? (Zelf mee te brengen )
Indien uw kind een dieet volgt,
welk? Graag doktersadvies
hierover. (Zelf mee te brengen)
Indien u een specifieke houding
gebruikt bij de voeding gelieve
deze te beschrijven
Brengen en afhalen
Wie brengt je kind gewoonlijk?
Wie haalt je kind gewoonlijk op?
Andere personen die het kind
mogen brengen of afhalen
(naam + tel.)
Slapen
Wanneer en hoelang slaapt uw
baby?
Hoe is de slaapomgeving thuis?
Bv. is de kamer licht of donker,
dekentje of slaapzak, tutje,
knuffel, achtergrondmuziekje, ….
Ter info : K&G verplicht rugligging, een andere houding is enkel mogelijk met een doktersattest in zeer
specifieke gevallen.
Verzorging
Gebruik je stoffen of
wegwerpluiers?
Welke verzorgingsproducten
worden gebruikt?
Waarop extra letten bij de
verzorging?
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Opvoeding
Wie zijn het meest betrokken in
de leefwereld van je kind (vb.
broer, zus, oma, opa, vrienden,
huisdier…)
Welke opvoedingswaarden vind
je belangrijk ?
Hoe beloon je je kindje?

Gewoonten
Welke signalen geeft je kindje?

Hoe reageer jij hierop?

bij verdriet
bij vermoeidheid
bij boosheid/ ongewenst
gedrag
Bij …….

Spel
Waar speelt je kindje graag
mee?
Welk speelgoed kan niet?

Taal
Taal die thuis het meest gebruikt
wordt.
Andere talen waarmee het kind
thuis in contact komt.
Belangrijke woorden uit de
thuistaal en betekenis :

Zindelijkheid (Kan pas starten als het kind er volledig klaar voor is en met medewerking van de
ouders!)
Draagt je kindje nog een luier ?
Zo ja, wanneer?
Is de zindelijkheidstraining al
begonnen?
Gaat je kindje op het toilet of op
het potje?
Hoe maakt het kindje duidelijk
dat het naar het toilet/potje
moet?
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Extra belangrijke informatie

Wij geven toestemming om deze gegevens te verwerken in het kader van de wettelijke regelgeving
zoals vermeld in het huishoudelijk regelement.
Opgemaakt op (datum) :

te

Naam en handtekening ouder

Naam en handtekening ouder

