Afspraken over de praktische punten van de opvang en verzorging
1. Algemene en medische gegevens
Vraagouder één:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel. nr. vast + mobiel
Email adres
Geboortedatum
Vraagouder twee:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel. nr. vast + mobiel
Email adres
Geboortedatum
Kind één:
Naam kind
Geboortedatum
Allergieën:
Allergisch voor:
Handelingswijze ter
voorkoming allergische
reactie:
Handelingswijze na
allergische reactie:
Naam medicijn en
wijze van toediening

Medicijngebruik:
Gebruikt medicijnen
voor (aandoening):
Naam medicijn:
Handelingswijze
toediening:
Hoe vaak per dag:

Hoe veel per keer:
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Overige Medische handelingen:
Aandoening:
Noodzakelijke
medische handeling:
Hoe vaak en wanneer
per dag:

Opvangafspraken:

Opvangdagen:
Opvangtijden:

Kind twee:
Naam kind
Geboortedatum
Allergieën:
Allergisch voor:
Handelingswijze ter
voorkoming allergische
reactie:
Handelingswijze na
allergische reactie:
Naam medicijn en
wijze van toediening

Medicijngebruik:
Gebruikt medicijnen
voor (aandoening):
Naam medicijn:
Handelingswijze
toediening:
Hoe vaak per dag:

Hoe veel per keer:

Overige Medische handelingen:
Aandoening:
Noodzakelijke
medische handeling:
Hoe vaak en wanneer
per dag:
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Opvangafspraken:

Opvangdagen:
Opvangtijden:

Huisarts:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel. nr. vast + mobiel
Gastouder:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel. nr. vast + mobiel
Email adres
Geboortedatum
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2. Spelmateriaal
Onderwerp:
Speelgoed

Afspraak:
Kinderen mogen een eigen lievelingsknuffel o.i.d. meenemen. Er
wordt door de gastouder wel gestimuleerd om het meegenomen
en aanwezige speelgoed met andere kinderen te delen.
Gastouder zorgt voor veilig speelgoed, passende bij de leeftijd van
het kind/ de kinderen.
Het speelgoed voor de kinderen in de leeftijd 3+ staat hoog in de
kast in afgesloten bakken zodat de kleintjes er niet zelf bij kunnen.
De gastouder houdt toezicht wanneer de gastkinderen met het
speelgoed aan het spelen zijn.

Favoriete bezigheden kind/
kinderen:

Overige afspraken:

3. Dagindeling
Onderwerp:
Dagindeling van
gastouderopvang ‘Ik Leer’:

Afspraak:
Tussen 7:00 en 8:00 ontbijt;
Van 8:15 tot 8:35 brengen we de schoolgaande kinderen naar
school;
Vanaf 8:35 tot 9:45 gaan we spelen, knutselen, boekje lezen, naar
de speeltuin enz.
Van 9:45 tot 10:15 eten we een stuk fruit en een cracker;
Van 10:15 tot 11:45 gaan de kinderen die ’s ochtends nog even
slapen naar bed. De andere kinderen gaan vrij spelen.
Van 11:45 tot 12:15 gaan we lunchen;
Van 12:15 tot 14:50 kunnen de kinderen die nog even gaan slapen
naar bed. De overige kinderen kunnen lekker (buiten) spelen,
knutselen o.i.d;
Van 14:50 tot 15:10 halen we de schoolgaande kinderen uit
school;
Van 15:15 uur totdat de eerste kinderen weer opgehaald worden
gaan we fruit eten, wat drinken en wat leuks doen (speeltuin,
kinderboerderij, bos e.d.)

Wensen van de vraagouder(s):

Overige afspraken:

4

3. Veiligheid in huis en om het huis
Onderwerp:
Trap:
Glijbaan:

Afspraak:
Kinderen gaan niet zonder begeleiding van de gastouder de trap
op en/of af.
Kinderen gaan niet zonder toezicht van de gastouder van de
glijbaan.

Overige afspraken:

4. Zelfstandigheid in verkeer en buitenshuis
Plaats en activiteit
Van en naar school:

Afspraak:

Van – naar buitenschoolse
activiteiten:

Buitenspelen

Kinderen mogen in de tuin spelen. De gastouder zorgt ervoor dat
de poort op slot zit zodat kinderen niet zelfstandig de straat op
gaan.
Kinderen mogen op het pleintje achter het huis spelen, dit gebeurt
alleen onder toezicht van de gastouder omdat er een enkele keer
een auto of een fietser voorbij komt. De gastouder plaatst borden
met ‘Pas op, spelende kinderen’ aan de twee uiteinden van het
plein.

Bij vervoer door gastouder:

Kinderen blijven in de fietskar zitten totdat de gastouder de
riempjes heeft losgemaakt.

Overige afspraken buiten:

Wanneer we ergens naartoe gaan, blijven we bij elkaar.
Als we buiten lopend ergens heen gaan, houden we elkaars
handen vast.

5. Voeding

Maaltijden – Fruit- Drinken

Als er kinderen zijn die bidden voor het eten, dan zijn we even een
momentje stil voor en na de maaltijd.

Voorkeuren

Voedingsallergie

Liever niet/beperkt geven:
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6. Pedagogisch handelen specifiek m.b.t. het kind/ de kinderen

Stimuleren door:

De gastouder benadert de kinderen zoveel mogelijk positief door
goed gedrag aan te moedigen, complimentjes te geven, samen blij
te zijn als iets lukt en vriendelijk (maar duidelijk) aan te geven wat
de grenzen zijn.

Het kan voorkomen dat de gastouder een correctie moet
toepassen op langer aanhoudend negatief gedrag. De gastouder
waarschuwt het kind 2x. Daarna moet het kind even afgezonderd
op de gang zitten. De tijd is afhankelijk van de leeftijd.
Het kind zal nadien zelf even moeten vertellen waarom het op de
gang moest zitten. De gastouder probeert de kinderen echter
zoveel mogelijk positief te benaderen zoals hierboven beschreven.
Correcties worden liever niet toegepast!

Corrigeren door:

Overig:

7. Bijzondere kenmerken van het kind/ de kinderen
Kenmerk

Manier van omgaan

8. Publicatie van foto’s op de site van gastouderopvang ‘Ik Leer’
Gaat u ermee akkoord dat de gastouder respectvolle, fatsoenlijke foto’s van uw kind(eren) op de website van
‘Ik Leer’ plaatst:
ja / nee

Plaats:

Datum:

Plaats:

Handtekening vraagouder één:

Handtekening gastouder:

_____________________

_____________________

Plaats:

Datum:

Datum:

Handtekening vraagouder twee:
_____________________
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