
      INLICHTINGENFICHE BESTEMD VOOR DE KINDEROPVANGLOCATIE BO 

  

Gegevens van het kind 

NAAM:……………………………………………………………… VOORNAAM:……………………………………………………… 

Geboortedatum:…………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Startdatum: ……………………………………………... Wenmomenten op: ………………………………………………….. 

Gegevens van de ouders 

Naam en voornaam mama: …………………………………………………………………………………………………………… 

Te bereiken op tel/GSM: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Naam en voornaam papa: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Te bereiken op tel/GSM: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Wie contacteren als ouders niet te bereikbaar zijn? (naam en telefoonnummer)…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gewoontes van het kind (TIP: bespreek geregeld de gewoontes van je kind met de kinderbegeleider) 

Heeft uw kind nog behoefte aan slaap over de middag/namiddag  ○ Nee ○ Ja  

Is uw kind overdag volledig zindelijk   ○ Neen  ○ Ja  

Heeft uw kind nog een pamper nodig tijdens het slaapmoment?  ○ Nee ○ Ja 

Heeft uw kind een fopspeen/knuffel om te troosten   ○ Neen   ○ Ja Indien ja: breng dit  mee  

Wat is het lievelingseten van uw kind? …………………………………………………………………………………………………………………. 

Wat eet uw kind totaal niet graag?............................................................................................................................. 

Volgt je kind een speciaal dieet? ○ Neen  ○ Ja  

Indien ja, welke voedingsmiddelen mag het kind niet nuttigen? Voor dieetvoeding wordt een doktersattest gevraagd.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zijn er specifieke voedingsgewoontes ? ( geen stukjes, door elkaar, alles gescheiden op het bord) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Waarmee speelt uw kind heel graag?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wat zijn de interesses naschools? (bv. naschoolse activiteiten als turnen, voetbal, muziekschool, tekenacademie,…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

Medische gegevens 

Naam behandelend (huis)arts: …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer (huis)arts: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Neemt je kind vaste medicatie?  ○ Neen  ○ Ja 

Indien ja welke en wanneer? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

Medicatie wordt ’s morgens en ’s avonds thuis toegediend. ’s Middags kan de medicatie enkel toegediend worden wanneer een volledig 
ingevuld medicatieformulier afgegeven wordt aan de kinderbegeleider.  

Heeft je kind een allergie? ○ Neen  ○ Ja 

Zo ja, welke allergie en vraagt dit extra zorg een aandacht tijdens de kinderopvang? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Toestemming tot het toedienen van een koortswerend middel indien gezondheidstoestand dit rechtvaardigt? 

○ Neen ○ Ja 

Extra informatie 

Extra informatie over je kind/Speciale aandacht voor: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Toestemming foto’s 

De kindergeleider krijgt de toestemming tot het nemen van foto’s van je kind?  ○ Neen  ○ Ja 

Indien jouw opvanglocatie beschikt over een gesloten FB-groep, met enkel ouders en verantwoordelijken dienst, 
mag uw kindje dan op foto/filmpje te zien zijn?       O nee   o ja 

Toestemming brengen en afhalen van het kind 

Volgende personen mogen je kind, mits vooraf verwittigen door de ouder(s), afhalen: 

 ………………………………………………..Verwantschap………………………………………………. 

 ………………………………………………..Verwantschap………………………………………………. 

 ………………………………………………..Verwantschap………………………………………………. 

 ………………………………………………..Verwantschap………………………………………………. 

Toestemming auto 

De kinderbegeleider krijgt de toestemming om uw kindje in de auto te vervoeren ( bij een eventueel ongeval telt 
autoverzekering van de kinderbegeleider.)   O nee    O ja  

 

 

Ik geef toestemming aan de organisator gezins- en groepsopvang en aan de kinderbegeleider om deze gegevens te 
verwerken in het kader van het naleven van de vergunningsvoorwaarden. 

 

Deze inlichtingfiche wordt jaarlijks geactualiseerd.  

Datum:      Handtekening: 


