Kindformulier t.b.v. de gastouder
Dit formulier wordt door de vraagouders ingevuld en meegenomen naar de
gastouder. De gastouder bewaart het in haar gastoudermap.
Het formulier wordt ook toegestuurd (per post of email) naar CGOB de Flevopolder.

Gegevens kind(eren)
Naam

:

Adres

:

Postcode en woonplaats :
Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

Tel.nr. werk vader

:

Mobiel nummer vader

:

Tel.nr. werk moeder

:

Mobiel nummer moeder

:

Noodnummer

:

Huisarts

:

Tel.nr. huisarts

:

Tandarts

:

Tel.nr. tandarts

:

Eetgewoontes/ gezondheid
Bijzondere eetgewoontes:

Hoe is de gezondheid van uw kind?

Heeft u uw kinderen laten inenten?

Is uw kind onder behandeling van een arts/specialist? Zo ja, waarvoor?

Is uw kind allergisch?

Gebruikt uw kind medicijnen?

Medicijnen worden bij voorkeur thuis gegeven. Is het nodig dat de gastouder de medicijnen toedient,
dan dient er een medicijnformulier ingevuld te worden. Ouders geven daarmee toestemming dat de
gastouder de medicijnen verstrekt. Ouders geven instructies over de wijze van toediening.

Pedagogische aspecten
Wat vindt u belangrijk in de omgang met uw kind?

Heeft u vaste regels in de omgang met uw kind?

Wat doet u als uw kinderen ondeugend zijn?

Hoe beloont u uw kinderen?

Mag uw kind televisie kijken? Zo ja, hoe vaak en wanneer?

Mag uw kind snoepen?

Hoe omschrijft u uw kind?
 Ondernemend/ rustig
 Open/gesloten
 Huilt veel/weinig
 Angstig voor:



Slapen
Heeft u kind een ochtend-/middagslaapje nodig?

Zijn er speciale gewoontes bij het naar bed brengen/ wakker worden?

Slaapt uw kind met een knuffel?

Wilt u dat de gastouder uw kind inbakert?

De aan inbakeren verbonden risico’s, zoals een verhoogde kans op wiegendood, zullen niet door
CGOB de Flevopolder of door de gastouder gedragen kunnen worden.
Aansprakelijkheid wordt hierbij dan ook nadrukkelijk uitgesloten.

Vervoer
Mag uw kind in een deugdelijk autostoeltje in de auto vervoerd worden?

Mag uw kind op de fiets (eventueel met fietskar) of bakfiets vervoerd worden?

Mag uw kind lopend in de buggy of wandelwagen vervoerd worden?

Uitstapjes
Mag de gastouder uitstapjes maken met uw kind?

Dit betreft uitstapjes in de omgeving, zoals een wandeling, boodschappen doen, naar de
kinderboerderij. Grote uitstapjes zoals bezoek aan pretpark / kinderspeelparadijs, op bezoek bij
derden etc. dienen altijd in overleg met de vraagouder plaats te vinden.

Buitenspelen
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is het belangrijk dat er buitenspeel-afspraken
gemaakt worden. Deze worden zo nodig bijgesteld als het kind ouder wordt.
Welke afspraken wilt u hierover maken met de gastouder?

Zelfstandigheid
Kinderen in de basisschoolleeftijd lopen / fietsen soms al alleen van school naar huis.
Indien uw kind ook zelfstandig naar de gastouder mag lopen / fietsen, kunt u dat hier
aangeven:
Naam kind(eren)

:

Mag met ingang van

:

O lopend / per fiets alleen van school naar de gastouder gaan
O lopend / per fiets alleen van de gastouder naar school gaan
O lopend / per fiets alleen van de gastouder naar huis gaan
O lopend / per fiets alleen naar

gaan

De ouders zijn zich er van bewust dat het alleen buiten spelen of zonder toezicht van en naar
verschillende locaties gaan, andere risico’s met zich meebrengt. De gastouder is hier niet voor
aansprakelijk. Ouders, gastkind en gastouder spreken af zich aan de gemaakte afspreken te houden.

Foto’s en social media
Mag de gastouder foto’s van uw kind maken tijdens het spelen, eten, buitenspelen
enz?

Wilt u deze foto’s graag per mail / Whatsapp / sms ontvangen?

Mogen deze foto’s gebruikt worden voor de website/facebookpagina van de
gastouder?

Bij toestemming voor het maken van foto’s zal de gastouder ten allen tijde de foto overleggen voordat
deze gepubliceerd wordt. Het is de gastouder niet toegestaan foto’s zonder overleg openbaar te
maken.

Overige
Zijn er punten die niet ter sprake zijn gekomen die u wel van belang acht?

Datum

:

Ingevuld door

:

Handtekening(en) :

