Plaatsing Dagopvang
Gegevens kind
Voornaam,
voorletters

Achternaam

Geboortedatum

Roepnaam

BSN______________________________

Bereikbaarheid ouders
Naam werk
moeder/verzorgster
Naam werk
vader/verzorger
Mobiel
vader/verzorger

Tel. werk
Tel. werk
Mobiel moeder/
verzorgster

Opvanggegevens voor noodgevallen

Adres

Relatie met
kind
Postcode
Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Naam

Gegevens omtrent gezondheid en voeding:
Naam basisverzekering

Polisnummer
Telefoonnummer

Naam huisarts

Postcode
Woonplaats

Adres
Bijzonderheden betreffende eten/drinken:

Bijzonderheden betreffende de gezondheid (bijv. allergie/ astma):
Bij eventuele medicijnen graag onderstaand apart schema: medicijnverstrekking invullen!
Doet u mee aan het landelijke inentingsprogramma? ja / nee
W.A.-verzekering? ja / nee

Algemene aspecten

Heeft u een bepaalde levens/ geloofsovertuiging: Ja / Nee
Zo ja, welke ?
Hoe wilt u dat hier gedurende de opvang rekening mee wordt gehouden?
Zijn er nog andere bijzonderheden over uw kind? (bijv. slaapgewoonten, zindelijkheid, omgang met anderen)
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Moeder/verzorgster

: Omschrijf uw kind met enkele kernwoorden.

Vader/verzorger

: Omschrijf uw kind met enkele kernwoorden.

Handtekeningen voor akkoord:
Namens de kinderopvang:
Datum:
Handtekening:
Namens de ouder/verzorgers:
Datum:
Handtekening:

Gegevens van toestemming:

Voor een aantal zaken willen we graag de toestemming of instemming van de ouders. Het kan zijn dat een
onderwerp op dit moment nog niet uw instemming krijgt. Of dat het voor uw kind niet van toepassing is. Hier
hoeft u dan ook niets in te vullen of te paraferen.
Blijkt het later wel van toepassing te zijn en wordt uw kind ouder en krijgt het wel instemming, dan kan
vervolgens dit plaatsingsformulier gebruikt worden om dit te bevestigen.

Verklaring slapen tijdens kinderopvanguren
Slaapsituatie
Slapen in een kinderwagen
die in de opvangruimte staat.
Tot het moment dat het kind
zich begint om te draaien.
Slapen in een kinderwagen
die buiten staat. Tot het
moment dat het kind zich
begint om te draaien.
Slapen in een
buitenslaaphuisje.
Met deze getekende
verklaring geeft u
toestemming om uw kind in
buikligging te laten slapen.
(PAS als het zich voordoet
dat het kindje op de buik
slaapt, het verdient niet de
voorkeur i.v.m. verhoogde
kans op wiegendood.)

Toestemming
gegeven door
(naam ouder)

Datum

Handtekening
ouder

Handtekening
medewerker
kinderopvang
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Activiteiten dagopvang
Activiteit
Vervoer met auto
(verzekering en autostoel
voldoen aan wetgeving)
Uitje onder begeleiding van
medewerker kinderopvang
Spelen buiten de omheining
onder begeleiding
medewerker kinderopvang
Vervoer met de Stint binnen
de kern van Winsum
Het verblijf op een tweede
stamgroep
Vervoer met de stint
buiten de kern van Winsum*

Media en foto’s
Activiteit
Mogen foto’s van uw kind
gebruikt worden voor intern
gebruik? (alleen binnen de
kinderopvangmuren en naar
eigen ouders gestuurd)
Mogen foto’s van uw kind voor
ons Pr-materiaal gebruikt
worden en op onze website
getoond?*
Mag video materiaal van uw
kind gebruikt worden voor
intern gebruik?* (Voorbeelden
zijn interne trainingen,
ouderavonden en naar eigen
ouders gestuurd)
Mogen foto’s van uw kind
gebruikt worden voor de
facebookpagina(zie protocol)

Toestemming
gegeven door
(naam ouder)

Toestemming
gegeven door
(naam ouder)

Datum

Handtekening
ouder

Handtekening
medewerker
kinderopvang

Datum

Handtekening
ouder

Handtekening
medewerker
kinderopvang

* Bij gebruik naar buiten, wordt het materiaal aan ouders getoond. Voor nieuwe video-opnamen wordt vooraf
(opnieuw) toestemming gevraagd en toegelicht waar het voor wordt ingezet.
*Bij uitjes buiten de kern wordt vooraf steeds opnieuw toestemming gevraagd.
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