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Infofiche start opvang  
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDISCHE GEGEVENS VAN HET KIND 

 

Behandelende arts: 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon/GSM: ………………/…………………………………. 

 
Voorkeur ziekenhuis:  ………. ………………………………               
 
Raadpleging K en G: locatie   ………………………………        Tel.    ………./………………….. 
 

Neemt het kind vaste medicatie?   O neen       O  ja 

Zo ja moet het kind tijdens de opvang medicatie innemen?  Welke? 

  naam: ………………………………………………………………………………………………….. 

  dosis: ………………………………………………………………………………………………….. 

               tijdstip:…………………………………………………………………………………………………. 

  extra info: ……………………………………………………………………………………………… 

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

Geeft u toestemming voor het toedienen van één dosis pijn- en koortswerend middel als uw kindje 

ziek wordt in de opvang? О neen      О ja 

 

Heeft het kind een allergie?  O neen       O  ja 

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

welke allergie? 

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

extra info: 

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

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

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

Andere belangrijke medische informatie:  O neen       O  ja 

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

welke? 

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

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

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

 
Naam + voornaam kind:…………………………………………………………... 
 
Inschrijvingsnummer website kinderopvangleuven:…………………………….. 
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Volgt uw kind een speciaal dieet of mag het bepaalde producten niet eten?  O neen       O  ja 

Zo ja, welke voedingsmiddelen mag het kind niet nuttigen? 

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

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

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

 
 
 
SLAAPGEWOONTES VAN HET KIND 

 

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

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

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

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

 

VOEDINGSGEWOONTES VAN HET KIND 

 

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

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

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

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

 

EXTRA INFORMATIE VAN HET KIND 

 

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

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

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

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

 

 

 

Handtekening van ouder(s) 

 

 

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

Datum: ……………………………………. 
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IN GEVAL VAN NOOD EN AFHAALCONTACTEN 
 
 
Wie geef je toelating om je kind af te halen bij de onthaalouder? 
Wie bellen we op als je kind ziek is of een ongeval heeft? In deze volgorde:  
 

Naam en voornaam te bereiken op verwantschap 
met kind 

Nood- en/of 
afhaalcontact? 

 
 
 

  N / A 

 
 
 

  N / A 

 
 
 

  N / A 

 
 
 

  N / A 

 
 
 

  N / A 

 
 
 

  N / A 

 
 
 

  N / A 

 
 
 

  N / A 

 
 
Handtekening van ouder(s)  
 
 
…………………………………………….         ………………………………………………. 
 

Datum: …………………………………… 
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TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL 

 
Algemeen beeldmateriaal (= niet gericht) 
In de opvang worden foto’s en filmpjes van groepsactiviteiten, al dan niet met ouders, gemaakt en 
gebruikt om in het algemeen informatie te verstrekken over de activiteiten en de werking van de 
opvang. 
 
Portretten (= gericht beeldmateriaal) 
Wij, ouders van (naam van kind)……….…………………………………………………………verklaren 
dat de opvang beelden die ons kind portretteren: 

 WEL/NIET mag ophangen in de opvang 

 WEL/NIET mag plaatsen op een gesloten website (toegang beperkt tot ouders en 
kinderbegeleiders) 

 WEL/NIET mag plaatsen op een openbare website  

 WEL/NIET mag plaatsen in gedrukte publicaties (vb. gemeentekrant, folder) 
 
De opvang bewaart het beeldmateriaal niet langer dan nodig is.  
Je kan op elk moment je beslissing herzien.  Als ouder heb je recht op informatie, toegang, 
verbetering en verzet. Heb je vragen, wil je aanpassingen, … contacteer hiervoor de dienst. 
 
Naam en handtekening van beide ouders  
 
 
…………………………………………………….  ………………………………………………. 
 
VERKLARING OP EER OVER VOORRANGSGROEPEN 

 
Voor je gezin geldt: 
 

o ik heb opvang nodig voor mijn werksituatie  
Dit is: werk hebben en kinderopvang nodig hebben om dit te behouden  
of kinderopvang nodig hebben om werk te zoeken of om een beroepsgerichte opleiding te 
volgen die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot zoals inburgeringstrajecten en 
Nederlandse taallessen. 

o ik ben alleenstaand 
o ik heb een laag inkomen 

Dit is een gezamenlijk belastbaar inkomen van minder dan 27.008,10 € op jaarbasis voor 
het jaar 2015. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en vind je terug op 
http://www.kindengezin.be/kinderopvang/prijs/inkomenstarief/. 

o dat de vraag naar opvang wordt gesteld voor (een) pleegkind dat aan mij toevertrouwd 
wordt door een officiële instantie 

o ik heb een zoon/dochter die reeds in de opvang is (zowel oorspronkelijk gezin als nieuw 
samengesteld gezin) 

o ik heb een problematische gezondheids- en/of zorgsituatie  
Dit wil zeggen dat een persoon van mijn gezin, die verantwoordelijkheid draagt voor mijn 
kind (dus geen broer of zus), een handicap of een verminderd zelfzorgvermogen heeft 
of dat mijn gezin in de context van professionele hulpverlening of inburgering opvang 
nodig heeft. 

o ik heb een laag opleidingsniveau 
Dit wil zeggen dat ik noch de andere ouder een diploma secundair onderwijs hebben 

 
Ik verklaar op eer dat dit juiste informatie is en dat ik deze kan staven met bewijsstukken indien nodig.  
 
 
Handtekening van ouder(s)  
 
 
……………………………………………..            ………………………………………………….. 
        
Datum: ……………………………………. 


