
Brengen en
halen 

Welke dagen en uren komt je kind ? 

Wie brengt/haalt je kind? 

Wat gebeurt er bij te laat brengen of

ophalen?

Hoe komt je kind naar de opvang?

Is je kind al ziek geweest? 

Heeft je kind allergieën?

Wat als je kind 's morgens ziek is?

Wat als  je kind in de loop van de

dag ziek wordt?

Wanneer kan je kind terug naar de

opvang? 

Pedagogisch

Wat troost jouw kind?

Hoe ga je om met een fopspeen?

Wat doe je als je kind weent? 

Wat met straffen en belonen? 

Wie spreekt je kind aan tijdens

breng- en haalmoment? 

Wanneer slaapt je kind? Signalen?

Hoelang slaapt je kind? 

Waar slaapt je kind? 

Slaapkledij

Is er een slaaproutine?

Veilige slaaphouding Kind & Gezin

Wanneer eet je kind? 

Wat eet je kind?  Hoeveel? 

Hoe zie je dat je kind honger of

genoeg heeft? Signalen?

Tussendoortjes?

Hoe ga je om met moeilijk

eetgedrag? 

Wat verwacht je i.v.m. verzorging

en hygiëne? 

Afspraken rond pampers en

verzorgingsproducten?

Welke (reserve)kledij breng je

mee? 

Hoe werken jullie samen aan

zindelijkheid? 

Waarmee speelt je kind graag? 

Welk spelaanbod is er in de

opvang? 

Wat met buitenspelen? 

Hoe en wanneer

communiceer je over

vakantie?

Hoe en wanneer kan je elkaar

bereiken?  

Zijn er huisdieren? Wat kan en

mag? 

Welkom bij KOBO.
Je ontmoet binnenkort de onthaalouder die je kindje zal
opvangen.  Jullie maken kennis en overlopen enkele

afspraken. Zo weten jullie goed wat jullie van elkaar kunnen
verwachten tijdens de opvangperiode. 

Goede afspraken: 

- houden rekening met het
huishoudelijk reglement;

- maak je in overleg. Zowel jij als de
onthaalouder voelen zich hier goed
bij;

- zijn duidelijk en concreet;

- kunnen opnieuw besproken
worden;

- houden ook rekening met 'Wat als
de normale afspraak niet kan
worden nageleefd' Ziek kind

Voeding

SlapenPraktisch Verzorging 

Spelen

Praatpapier


