VZW Kinderopvang

Praatpapier
Hulp bij de eerste kennismaking tussen ouders en een onthaalouder
Het eerste bezoek heeft tot doel kennis te maken met een onthaalouder en haar gezin. Vaak rijst op zo’n
moment de vraag: “Wat wens ik te vertellen of te vragen aan de ouders of de onthaalouder?” Om hierin een
beetje duidelijkheid te scheppen hebben wij een praatpapier opgesteld waarin een aantal vragen en wensen
geformuleerd staan die u kunnen helpen de gewenste informatie te bekomen. Alle punten die in dit
praatpapier vermeld staan, hoeven daarom niet besproken te worden, het is bedoeld als richtlijn waar u naar
eigen interesse kunt uit putten.
Ouders vertellen of vragen

De onthaalouder vertelt of vraagt
Persoonlijke kennismaking

Wie zijn wij? Waar wonen wij?
Waar werken wij? Samenstelling van ons gezin: is
het een eerste kindje?
Of aantal kinderen in het gezin en hun leeftijd.

Wie zijn wij?
Samenstelling van ons gezin? Aantal kinderen en
hun leeftijd? Zijn er andere inwonende
gezinsleden? Waarom zijn wij opvanggezin?

Met het oog op de plaatsing
Dagen en uren dat het kindje zou komen +
eventueel de voorziene periode (vb. Tot 3 jaar of
langer).
Onregelmatige werkuren, fulltime of
halftime, regelmatig stempelen,...
Ik zou het kindje brengen om ... uur en
komen afhalen om ...uur.
Het kindje wordt gedurende onze werkuren
alleen opgevangen door de onthaalouder, of ook
bij familie (grootouders, ...)
Hoeveel opvangkindjes zijn er momenteel?
Welke opvangmogelijkheden hebben wij
als ons kind ziek is?
Wat als ons kind met halve of volledige
dagen naar school gaat?
Welke ziekten heeft het kind reeds gehad?
Is het allergisch?

Hoe oud zijn ze?
Hoelang ben ik reeds onthaalouder? Hoelang denk
ik het nog te zijn?
Wanneer nemen wij verlof?
Wat als het kindje ziek is?
Wat verstaat u onder een ziek kind?
Welke geneeswijze wordt er gevolgd?
Kan je al dan niet op mij rekenen voor
buitenschoolse kinderopvang?

Voeding
Wat eet het kind? Wanneer eet het? Zit het op de
schoot, in de maxicosi of in de kinderstoel?
Wie bepaalt de voeding? (kinderarts,
raadpleging,...)
Eet en drinkt het kind zelfstandig?
Al dan niet speciale voeding of dieetvoeding?
Wordt het eten gemixt of geplet?

Gebruik van verse groenten en fruit
Gebruik van diepvriesproducten en conserven.
Vlees, vis en ei in het weekmenu van het kind.
Bereiding van de voeding, gebruik van vet, suiker
en zout.
Welke drank krijgen de kinderen?
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Slaap
Hoeveel slaapt het kind nog? Op welke
tijdstippen? Slaaphouding?
Heeft het een fopspeen? Een knuffeldiertje?
Slaapt het met een slaapzak?
Heeft het kind een huiluurtje?
Is de kamer verduisterd? Mag er lawaai zijn?

Waar zal het kind slapen? (alleen of samen, boven
of beneden)
Kan de kamer voldoende verduisterd worden?

Spel
Waarmee speelt het kind het liefst?
Kan het goed alleen spelen?
Brengt het kind zelf speelgoed mee?

Wat verstaan wij onder verwennen,
Hoe denken wij over straffen en belonen?
Wanneer en hoe wordt er gestraft of beloond?
Hoe denk jij over beleefdheid, spontaniteit,
vrijheid, gebieden en verbieden, zelfstandig zijn,
altijd klaar staan voor je kind,...

Wat is het dagverloop van het kind thuis?
Spreek ik A.N. of dialect tegen de kinderen?
Het kind zit (niet / veel) in maxicosi / park?
Welke verzorgingsproducten worden er gebruikt?

Welk speelgoed heb ik ter beschikking?
Waar is er speelruimte voor het kind?
(zowel binnen als buiten)
Wanneer maak ik tijd vrij om met het kind te
spelen?
Opvoeding
Wat mag en mag niet in ons gezin?
Wat versta ik onder verwennen?
Wat denk ik over straffen en belonen?
Wanneer en hoe wordt er gestraft en beloond?
Hoe denk ik over beleefdheid, spontaniteit,
vrijheid, gebieden en verbieden, zelfstandig zijn,
altijd klaar staan voor je kind,...
Gewoontes
Hoe verloopt een dag in ons gezin?
Spreek ik A.N. of dialect tegen de kinderen?
Wordt er gerookt?
Zijn er huisdieren? Waar verblijven ze?
Hoe gebeurt het huishoudelijk werk (vb. eten
maken) als er kinderen zijn?
Al dan niet veelvuldig gebruik van maxicosi/park?
Ik ga regelmatig wandelen, boodschappen doen,
fietsen of neem de kinderen mee in de auto

Wensen
Wat verwachten wij van een onthaalouder?

Voorstel: wederzijdse bedenkingen en wensen
gedurende de plaatsing open met elkaar
bespreken.
Wat verwacht ik van de ouders van een
opvangkindje?

Wat wij zelf nog willen vragen of vertellen
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Ouders nemen terug contact op met de dienst om de naam van de gekozen onthaalouder mee te
delen. Zij verwittigen de onthaalouder aan wie ze hun kindje gaan toevertrouwen!
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