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Intakeformulier Kits Oonlie KDV/PG 
 
Neem samen met de ouders de kind-kaart door en controleer of alle gegevens volledig en 

correct zijn.  

 

 

Kindgegevens:  
 
Voor- en achternaam kind:………………………………..………………………………… 

 

Nationaliteit en religie:.…………………………………………………………………….……  

 

 

Gezinssituatie: 

 

Hebben beide ouders gezag:    0 Ja 0 Nee 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Broer(tjes)/zus(jes):…………………………………………………………………………………   

 

Leeftijd(en):……………………………………………………………………………..………………. 

 

Maken zij gebruik van Kinderopvang Kits Oonlie:  0 Ja  0 Nee 

 

Locatie:………………………………………………………………………………………………..…….  

 

Gesproken thuistaal:………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ouder/verzorger 1:  

 

Opleidingsniveau:  Geen / Voortgezet onderwijs / MBO / HBO /Universiteit  

 

Beroep:…………………………………………………………………………………………………… 

 

BSN nummer: ………………………………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………… 

 

Ouder/verzorger 2:  

 

Opleidingsniveau: Geen / Voortgezet onderwijs / MBO / HBO / Universiteit 

 

Beroep:…………………………………………………………………………………………………… 

 

BSN nummer: ………………………………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………… 
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Medische bijzonderheden:  

Heeft uw kind regelmatig terugkerende klachten of ziekten?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Is er sprake van medicijngebruik? Zo ja, vul een medicijnenovereenkomst in. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

Is er sprake van een dieet om medische redenen?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Is er sprake van een allergie?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Dagritme 
 

Flesvoeding (indien van toepassing) 

 

Hoeveelheid:……………………………………………………………………………………………. 

 

Tijden:……………………………………………………………………………………………………… 

 

Wakker maken voor de fles:  0 ja  0 nee  

 

Aandachtspunten:……………………………………………………………………………………. 

 

 

Fruit (hapje)  

 

Krijgt het kind een fruithapje:   0 ja  0 nee  

 

0 Van thuis 

0 Van Kits Oonlie 

 

Krijgt het kind vaste stukjes fruit:   0 ja  0 nee 

 

Welke stukken fruit mag het kind hebben:…………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Drinken 

 

Kind drinkt uit:   0 fles     0 tuitbeker   

0 open beker  0 360 beker 

 

Kind drinkt:    0 water  0 Diksap   0 Roosvicee  

     0 melk  0 thee   0 anders, nl……………………… 

 

(Geef de voorkeur van ouders aan, meerdere keuzes mogelijk) 
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Vast voeding 

 

Eet het kind vegetarisch:     0 ja  0 nee 

 

Mag het kind worst/kaas op brood:     0 ja  0 nee 

 

Mag het kind zoet beleg op het tweede broodje:   0 ja  0 nee 

 

Heeft het kind afkeer voor bepaald broodbeleg:  0 ja  0 nee 

 

Mag het kind liga/soepstengel/rijstwafel/beschuit: 0 ja  0 nee 

 

 

Aandachtspunten:……………………………………………………………………………………. 

 

 

Traktaties 

 

Kits Oonlie staat voor verantwoorde en gezonde traktaties, mag uw kind dit:   

0 ja  0 nee 

 

 

Slaaptijden (indien van toepassing) 

 

Slaaptijden in de ochtend:……………………………………………………………………. 

 

Slaaptijden in de middag:……………………………………………………………………… 

 

Met speen of knuffel:…………………………………………………………………………….. 

 

Slaapt het kind op de buik/zij:   0 ja  0 nee   

(indien met ja geantwoord → overeenkomst afwijken veiligheidsprocedure ondertekenen) 

 

Mag het kind in een bouncer/kinderwagen slapen:   0 ja  0 nee   

(indien met ja geantwoord → overeenkomst afwijken veiligheidsprocedure ondertekenen) 

 

 

Zindelijkheid 

 

Is het kind zindelijk     0 ja  0 nee 

 

Mag het kind meedoen aan de training   0 ja  0 nee 0 n.v.t. (baby) 

 

 

 

Pedagogiek 

Zijn er opvoedkundige aandachtspunten: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Ik weet dat ik bij opvoedkundige vragen terecht kan bij de  

pedagogisch adviseur van Kits Oonlie:  0 ja  0 nee   
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Ouderbetrokkenheid 

Wat zijn uw wensen en verwachtingen m.b.t. ouderbetrokkenheid? 

 

☐ Persoonlijk contact leidsters   ☐ Oudercommissie 

☐ Mondelinge overdrachten                ☐ Activiteiten voor ouders en kinderen 

☐ Oudergesprekken                                         ☐ Nieuwsbrief 

☐ Ouderbijeenkomsten over thema’s                 ☐ Informatie over opvoeden 

 

Overige algemene vragen 

• Vindt u het goed dat wij Calendula-, Arniflor zalf, Prikweg, Vaseline, Sudocreme 

en zonnebrandcrème gebruiken:  

0 ja  0 nee 

• Vindt u het goed dat wij uw kind meenemen buiten de hekken van Kits Oonlie? 

0 ja  0 nee 

• Vindt u het goed dat wij, foto’s genomen op de opvang, gebruiken voor 

commerciële doeleinden, zoals bijv. advertenties, nieuwsbrieven en voor de 

website? 

0 ja  0 nee 

• Vindt u het goed dat wij, foto’s genomen op de opvang, gebruiken voor interne 

groepsdoeleinden? 

o Alleen op de groep:   0 ja  0 nee 

o In schriftjes/plakboek: 0 ja  0 nee 

• Kits Oonlie heeft een oudercommissie, heeft u interesse om zich hiervoor aan te 

melden? 

0 ja  0 nee 

 

Overige vragen wanneer uw kind op de babygroep komt: 

• Zou u graag willen dat uw kind mee naar buiten gaat? 

0 ja  0 nee 

 

Overige vragen wanneer voor kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar:  

• Zou u graag willen dat wij een schriftje bijhouden voor de overdracht? 

0 ja  0 nee 

 

Plaats: 

Datum: 

Naam ouder        Naam pedagogisch medewerker 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

     

Handtekening       Handtekening  


