Dienst Opvanggezinnen VEURNE-ALVERINGEM
Gustaaf Vermeerschlaan 1 8630 Veurne
Tel.058/31.36.38
gezinsopvang@vrijekinderdagverblijven.be
www.vrijekinderdagverblijven.be

Kennismaking met de onthaalouder(s)

Voor u op bezoek gaat bij een opvanggezin is het interessant om eens stil te staan bij wat u allemaal te weten wil komen over het reilen en zeilen bij de onthaalouder.
Onderstaande vragen en opmerkingen kunnen u helpen bij het voorbereiden van het eerste gesprek met een onthaalouder. De bedoeling is dat alles wat u belangrijk
vindt over de opvoeding van uw (toekomstig) kind, besproken wordt met het onthaalgezin. Er is ook ruimte voorzien om extra vragen te noteren.

Voeding

Onthaalgezin

o
o
o
o
o
o
o
o

o

Wat zijn de openingsuren?
Wanneer valt het verlof van de onthaalouder? Hoe wordt dit bekend
gemaakt?
Hoelang oefent de onthaalouder haar job uit?
Wat moet je meebrengen naar de opvang?
Hoe verloopt een dag in de opvang?
Hoeveel kinderen worden er opgevangen?
Zijn er eigen kinderen aanwezig overdag?
Is er ook ruimte voor buitenschoolse opvang?
o Wanneer het kindje naar school gaat kan het dan komen slapen ‘s
middags?
o Kan het de eerstvolgende schoolvakantie na de instap op school
nog komen?
Andere:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Slapen

o
o
o

Waar slapen de kindjes?
Slapen de kindjes in een slaapzak?
Andere
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….........................

o
o
o
o

o
o
o

Wat eten de kinderen?
Is er een vast tijdstip waarop kinderen middagmaal en vieruurtje
eten?
Wordt het eten vers bereid?
Is er een vaste menu?
o Hoe wordt er gecommuniceerd wat de kinderen gegeten
hebben?
o Is er voldoende afwisseling in de menu tussen vb. vis – vlees,
groenten?
Wat drinken de kinderen tijdens de maaltijd en tijdens de dag?
Tot welke leeftijd krijgen de kinderen fruitpap? En wat eten de
kinderen vanaf dan?
Andere
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Visie

o
o
o
o
o
o

Hoe wordt mijn kindje in zijn/haar ontwikkeling opgevolgd?
Is er een heen en weerschriftje?
Hoe staat de onthaalouder tegenover wennen voor de start van de
opvang?
Wanneer en hoe straft en beloont de onthaalouder?
Wat als mijn kindje ziek is?
o Wanneer mag mijn kindje niet naar de opvang komen?
Andere
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Spelen

o
o
o
o
o
o

Waar spelen de kindjes, wat is de voorziene ruimte?
Spelen baby’s en peuters apart of niet?
Kunnen de kinderen buiten spelen?
Wordt er soms op stap gegaan met de kinderen?
Worden er activiteiten georganiseerd voor de kinderen?
Andere
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Ook voor de onthaalouder is het interessant om een aantal zaken te weten over het kind: thuissituatie, voedingsgewoonten,… Onderstaande vragen
kunnen mogelijks door de onthaalouder gesteld worden wanneer u op bezoek gaat.

Algemene informatie

o
o
o
o
o

o

o

De gezinssituatie
Wanneer hebt u opvang nodig? Op welke uren?
Wordt het kindje nog opgevangen door iemand anders?
Wie kan er bij ziekte van het kind gecontacteerd worden?
Of u ook verwacht dat het kindje wanneer het naar school gaat
eventueel ook enkele dagen kan komen slapen of de eerste
schoolvakantie nog terug naar de onthaalouder kan komen?
Wat is uw visie rond opvoeden?
o Wat denkt u over straffen en belonen?
o Wat is verwennen voor u?
o De verzorging
o Hoe ziet u het wennen voor de start van de opvang?
...

Indien het kindje al geboren is

o

o

o
o
o
o

Dagelijkse gewoonten van het kindje
o Wanneer eet het kindje, waar speelt het graag mee, wat
maakt het kindje rustig?
Slaapgewoonten van het kindje
o Wanneer slaapt het kindje, hoe slaapt het kindje (op de
rug, in de donker) met wat slaapt het kindje (fopspeen
en/of knuffel)?
Is er al weet van een allergie: voeding/huisdieren
Moet het kind bepaalde medicatie krijgen?
Wie zal het kind brengen en halen?
...

