
Kennismaken met je onthaalouder

Beste ouder(s)

Dit is een leidraad voor een kennismakingsgesprek met jouw eventuele

onthaalouder. Om een goeie opvang te kunnen garanderen is het

belangrijk om zoveel mogelijk elkaars visie en verwachtingen te kennen. 

Zo weet je snel of jullie elkaar hierin kunnen vinden en tot een

overeenkomst kunnen komen. 

Veel succes! 

Wie zijn de leden van het gezin?  

Ben je al lang onthaalouder? 

Waarom ben je onthaalouder? 

Hoeveel kindjes zijn er momenteel in de opvang? Leeftijd? 

Zijn er huisdieren? Waar zijn de huisdieren tijdens de opvang? 

Is er ook buitenschoolse opvang voor als mijn kindje naar school gaat? 

Persoonlijke kennismaking

Bespreking van gebruik van verse groenten en fruit, diepvries-producten,

conserven, vis en ei in het menu. 

Welke dranken krijgen de kindjes? 

Wordt er gesnoept? 

Hoe en wanneer wordt het menu meegedeeld?

Voeding

Waar zal het kindje slapen? (alleen of samen, boven of beneden)

Kan de kamer voldoende verduisterd worden? 

Bij een eerste bezoek kan de toegang tot de slaapruimte worden geweigerd. (Bij een

definitieve keuze zal de onthaalouder zeker de slaapkamer en het bedje voor jouw

kindje tonen.)

Slapen

Wat als mijn kindje ziek is? 

Wanneer mag mijn kindje niet komen naar de opvang? 

Afstemming visie geneeswijze en gezondheid. 

Wanneer wordt er contact opgenomen met de ouders tijdens de opvang? 

Ziekte



Wie zijn wij (ouders)?

Waar wonen en werken wij? 

Dit is wel/niet mijn eerste kindje? Broertjes/zusjes? 

Zoek ik een voltijdse of een halftijdse onthaalouder? 

Voor hoe lang? Welke dagen? 

Ik zoek opvang met regelmatige/onregelmatige uren? 

Mijn kindje wordt ook nog opgevangen door....

Als mijn kindje ziek is gaat het naar...

Wat vinden wij belangrijk in opvoeding, straffen en belonen, beleefdheid, zelfstandig

zijn, altijd klaar staan voor je kindje,tv kijken,...

Meer info?

t. 051 80 53 91 m. onthaalouders@kidz.be

Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare

Hoe wordt het spel georganiseerd? 

Waar is de speelruimte? (binnen en buiten)

Welke activiteiten worden samen gedaan? 

Wordt er rekening gehouden met de interesses van het kindje? 

Spelen

Wat mag/mag niet? 

Visie over straffen en belonen, beleefdheid, zelfstandig zijn, altijd klaar staan voor je

kindje,...

Opvoeding

Hoe verloopt een dag in het gezin? 

Hoe gebeurt het huishoudelijk werk? (vb eten maken als er kinderen zijn?)

Al dan niet veelvuldig gebruik van babysit/park? 

Wordt er met de kinderen: gewandeld, boodschappen gedaan?  gefietst, mee in de

auto? 

Gewoontes


