
Persoonlijke informatie opvangkind

Het is belangrijk dat ouder en gastouder de wensen en behoeften goed met elkaar afstemmen. Dit is van belang 

om de juiste zorg en aandacht te kunnen bieden die het kind nodig heeft. Ook worden hiermee verrassingen of 

onduidelijkheden tijdens de opvang zoveel mogelijk voorkomen. Deze lijst doorloop je samen voordat de opvang 

start. Voor ieder kind zijn andere aspecten van belang. Daarom is het belangrijk om dit formulier voor ieder kind 

afzonderlijk in te vullen en (indien nodig) na verloop van tijd opnieuw in te vullen.

Gegevens kind

Voornaam Geboortedatum  j/m 

Voeding

Richtlijn vaste eetmomenten

Ontbijt: om uur.

Lunch: om uur.

Avondeten:  om uur.

Voor-/afkeur

Is er een voorkeur of afkeur voor bepaalde voeding?

Voorkeur

Afkeur

Tussendoortjes

 De ouder geeft de gastouder toestemming om (een) tussendoortje(s) te geven.

Dit mag               keer. Bij voorkeur tussen              en      uur. En tussen        en  uur.

Het kind mag de volgende tussendoortjes:

Zijn er bijzonderheden rondom de voeding waar rekening mee moet worden gehouden?

(denk hierbij aan spugen, boeren, allergie)

Slapen

Slaapt het kind overdag?   nee ja

Het kind slaapt in de ochtend/middag*   van  tot  uur 

Het kind slaapt in de ochtend/middag*  van  tot  uur 

Heeft het kind een speen of knuffel in bed? nee ja, namelijk: 

Heeft het kind een slaapzak aan in bed?  nee ja

Indien het kind jonger is dan één jaar

In welke houding slaapt het kind?    op de rug   op de buik

(Let op! Bij buikligging dient het ‘Toestemmingsformulier - Afwijkende slaaphouding’ door ouders ondertekend te worden).

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Opvoeding en ontwikkeling

Waar speelt het kind het liefst mee? Welke activiteiten doet het kind het liefst?

Hoe wordt het kind het liefst getroost als hij/zij verdrietig is?

Is er bij het kind een ontwikkelingsachterstand, dan wel ontwikkelings- of gedragsstoornis geconstateerd of 

gediagnosticeerd?

nee ja, namelijk:

Persoonlijke zorg 

Is het kind zindelijk? 

 nee ja

Indien de vorige vraag met ‘nee’ is beantwoord: is het kind bezig met zindelijkheid? 

nee  ja

Zo ja, hoe?

Zijn er bijzonderheden in de persoonlijke zorg van het kind?

(Denk aan allergie, zalfjes, oogstickers of anderszins)

nee  ja, namelijk: 

Zijn er bijzonderheden in de (on)gezondheid van het kind?

(Denk hierbij aan astma, bronchitis, hooikoorts of anderszins)

nee  ja, namelijk: 
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Gebruikt het kind medicijnen?

nee  ja

(Let op! Bij medicijngebruik dient het ‘Toestemmingsformulier - Toedienen medicijnen’ door ouders ondertekend te 

worden. Raadpleeg tevens het document ‘Giftige stoffen en planten’).

Heeft het kind enige vorm van extra hulp of zorg?

(Denk hierbij aan thuiszorg, jeugdzorg, logopedie, of anderszins)

nee ja, namelijk:

Heeft het gezin enige vorm van extra hulp of zorg?

(Denk hierbij aan thuiszorg, gezinsbegeleiding of anderszins)

nee ja, namelijk:

School

Gaat het kind naar school? 

nee ja, namelijk:

Naam school

Adresgegevens

Groep

Naam leerkracht
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Ziekte of nood

Wie kan er gebeld worden bij ziekte/nood? (minimaal 2 personen)

Contactpersoon 1

Naam Relatie tot het kind

Telefoonnummer 1

Telefoonnummer 2

Contactpersoon 2 

Naam Relatie tot het kind

Telefoonnummer 1

Telefoonnummer 2

Gegevens Huisarts

Naam Telefoonnummer

Door het ondertekenen van dit formulier geeft de ouder toestemming om deze gegevens te gebruiken ten behoeve 

van de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind.

Ondertekening door gastouder Ondertekening door ouder

Naam Naam

Datum Datum

Handtekening Handtekening


