INLICHTINGENFICHE VOOR DE KINDERBEGELEIDER
NAAM ONTHAALKIND:…………………………………………………………………………………………………..
GEBOORTEPLAATS EN DATUM: ..……………………………………………………………………………………

PERSOONLIJKHEID
Wij hebben een rustig kind / een actief kind / een kind dat veel aandacht vraagt / een baby die veel huilt.
Heeft de baby een vast huiluurtje? (ja, wanneer?) ..………………………………………………………...
Als mijn kind verdriet heeft, wordt het graag zo getroost:
…………………………………………………………


Is ons kind bang voor vreemden? Ja / neen
Is ons kind graag bij andere kinderen? Ja / neen
Kan ons kind tegen drukte, lawaai van andere kinderen? Ja / neen

Dit willen wij graag nog vertellen over ons kind:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

EET- EN DRINKGEWOONTES
(opmerking: de nodige hoeveelheid melkpoeder, het water en voldoende droge gesteriliseerde zuigflessen worden
apart meegegeven. De onthaalouder mengt alles op het moment van de voeding. Er wordt best één extra zuigfles
meegegeven - bij aankomst in de opvang heeft het kind zijn eerste voeding thuis gekregen)
FLESSENVOEDING
Mijn kind drinkt een flesje :

om  uur : van  ml
om  uur : van  ml
om  uur : van  ml

In het flesje zit het volgende :
Voeding:
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Hoeveelheid:



Mijn kind drinkt het flesje:

op stand 1 / 2 / 3
terwijl het recht zit / plat ligt

Mijn kind:

geeft niet / vaak over tijdens / na de voeding
moet tijdens de voeding opboeren: ja / neen
heeft een goede / minder goede eetlust
is een vlugge / trage drinker

Extra info:



GROENTENPAP
Mijn kind eet al groentenpap:
De groentenpap:

is met / zonder vlees of met / zonder vis
is gemixt / geplet met stukjes / alles apart

Volgende groentenpap eet mijn kind thuis:



Andere eetgewoontes groentenpap:



FRUITPAP
Mijn kind eet fruitpap:
De fruitpap is: gemixt / geplet met stukjes
Volgende fruitpap eet mijn kind thuis:



Andere eetgewoontes fruitpap:



DRINKEN
Als mijn kind dorst heeft, drinkt het thuis:



Andere drinkgewoontes:



ALGEMEEN
Mijn kind eet:

op de schoot / in de relax / in een eetstoeltje

Mijn kind drinkt:

uit een flesje / uit een beker

Mijn kind verdraagt of lust volgende voeding en drank niet: 


SLAAPGEWOONTES
Mijn kind slaapt van:

Mijn kind slaapt



tot





tot





tot



op de rug / buik / zij
onmiddellijk in / huilt zich in slaap
met een knuffel / een fopspeen
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met een slaapzak : ja / nee
Mijn kind laat merken dat het moe is door 

Mijn kind heeft huilbuien in de slaap: ja / nee.
Zo ja, dan helpt het volgende:



Andere slaapgewoontes:




Mijn kind slaapt met een monitor : ja / nee

SPEL EN KNUFFEL …
Mijn kind speelt graag met: 
Dit vind mijn kind fijn:




Dit vind mijn kind niet fijn:




Als mijn kind verdriet heeft, wordt het graag zo getroost:




Thuis speelt mijn kind in de box: ja / nee
Thuis kijkt mijn kind TV: ja / nee

VERZORGING
VERZORGING
(de ouders zorgen ervoor dat het kind fris en proper gekleed bij de onthaalouder toekomt!)
Mijn kind wordt thuis als volgt verzorgd: 

Mijn kind reageert allergisch op volgende verzorgingsproducten.
………….………………………………………………………………..

Wij gebruiken wegwerpluiers / katoenen luiers?

Wij brengen de nodige luiers mee: dagelijks / wekelijks / in samenspraak met de onthaalouder

Wij zorgen dat de opvang beschikt over gepaste reservekledij!
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ZINDELIJKHEID
Mijn kind:

is wel / niet zindelijk.
draagt nog een luier overdag/ tijdens het dutje
gaat op het toilet / op het potje
verwittigt wel/niet zelf als het naar het toilet moet

TAAL
Thuis wordt algemeen Nederlands / dialect / andere  gesproken

De contracthouder werd gevraagd om toestemming om deze gegevens te verwerken in het kader wettelijke
regelgeving zoals vermeld in het huishoudelijk reglement ( punt 4.4 )
Opgemaakt op  (datum) te  (plaats)

Handtekening ouders
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