Dienst voor onthaalgezinnen vzw

Praatpapier
Deze tekst dient als leidraad om het eerste gesprek
en de verdere contacten tussen de ouders en het
opvanggezin te vergemakkelijken.

Wij wensen jullie een fijne kennismaking, een goede
samenwerking en een liefdevolle en kwaliteitsvolle
opvang voor jullie kindje toe!

Het eerste bezoek aan het opvanggezin heeft als doel
de ouders die een opvanggezin zoeken te laten kennis
maken met het opvanggezin. Tevens krijgt het
opvanggezin een beeld van wie de ouders zijn.
Om jullie wat op weg te helpen om deze contacten vlot
te laten verlopen, hebben wij dit document opgemaakt.

•

Opvanggezin
-

Gezinssamenstelling
Hoe lang ben je al actief als opvanggezin?
Hoeveel kindjes zijn er nu ingeschreven?
Welke ruimten worden ter beschikking gesteld
voor de opvang?
Hoe spreken de kindjes jou aan?
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BESLUIT

•

Ouders

Bij het zoeken naar een opvanggezin verwittigen de
ouders binnen de 14 dagen het opvanggezin, de
dienst en de andere gecontacteerde
opvanggezinnen.

-

Ten laatste één maand voor de start van de opvang
moet het kindje ingeschreven worden bij de dienst.
Wij vragen aan de ouders om dan ook, liefst samen
met het kind, nog eens bij het gekozen opvanggezin
langs te gaan.
Het opvangplan en het afsprakenblad worden op dat
moment samen ingevuld.
Ook de gewoontes van het kind i.v.m slaap, voeding
en spel kunnen dan besproken worden. Als het
opvanggezin hiervan op voorhand op de hoogte is,
kan de opvangouder hiermee rekening houden bij de
verzorging en aanpak van het kind.

-

•

Gezinssamenstelling
Adres
In welke gemeenten werken de ouders?
Zijn er al kindjes uit het gezin in opvang
geweest?
Wie gaat het kindje brengen/halen?

Opvanggezin
-

Wat zijn de openingsuren van dit opvanggezin?
Doet het opvanggezin nacht- en/of
weekendopvang?
Doet het opvanggezin buitenschoolse opvang?
Brengt/haalt het opvanggezin kindjes van
school?
Doet het opvanggezin vakantieopvang voor
schoolgaande kinderen?
Tot welke leeftijd vangt het opvanggezin
kindjes op?
Wanneer heeft het opvanggezin verlof of
wanneer wordt het verlof doorgegeven
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•

Ouders
•
-

-

•

Vanaf wanneer hebben wij opvang nodig?
Hoeveel dagen per week wordt het kindje
uitbesteed?
Tussen welke uren wordt het kindje naar het
opvanggezin gebracht?
Wordt het kindje de andere dagen ergens
anders opgevangen? (grootouders, buren,
kribbe,…)
Komt het voor dat de ouders langer moeten
werken dan voorzien?
Wanneer kunnen de ouders hun verlof
doorgeven?
Hebben de ouders nood aan weekend-en/of
nachtopvang?

Opvanggezin/ouders
-

-

Welke zijn de belangrijkste normen/regels in
ons gezin?
Wat betekent voor ons ‘verwennen’?
Hoe worden kindjes beloond? Gestraft?
Wanneer krijgt het kindje een tutje?
Hoe staan wij tegenover TV-kijken?
Hoe staan we tegenover zindelijkheidstraining?
Wie reageert op de kinderen op de momenten
dat ook de ouders aanwezig zijn in het
opvanggezin?
Zijn er specifieke aspecten die besproken
moeten worden in verband met de
geloofsovertuiging?

Opvanggezin
-

Welke ziekten hebben eigen kleine kinderen al
gehad?
Zijn de eigen kinderen vaak ziek?
Is de opvangouder vaak ziek?
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•
•

Opvanggezin
-

•

Hoe verloopt een dag in het opvanggezin?
Spreken jullie AN of dialect?
Wordt er gerookt? Door wie, waar en wanneer?
Zijn er huisdieren? Welke? Waar verblijven ze?
Wordt het park gebruikt? Hoe?
Wordt er een relax, maxicosi, looprekje,…
gebruikt? Hoe?
Ga je regelmatig wandelen, fietsen, …?
Vervoer je ooit kinderen met de auto? Hoe vaak
en hoe?

Ouders
-

Spreken de ouders AN of dialect tegen het
kindje.
Gebruiken de ouders het park/relax?
Gebruiken de ouders een looprekje en de
maxicosi?
Wanneer en hoe vaak?

Ouders
-

•

Welke ziekten heeft het kindje al gehad?
Is het kindje allergisch? Waarvoor?
Hebben de ouders een oplossing voor het kindje
als het kind ziek is of de opvangouder ziek is?

Opvanggezin
-

Hoe maakt het opvanggezin het eten voor de
kinderen klaar?
Wordt er elke dag vers gekookt?
Tot welke leeftijd wordt er apart gekookt?
Wordt er suiker, vet en zout gebruikt?
Welke drank krijgen de kinderen? Wanneer en
hoe?
Krijgen de kinderen snoep of tussendoortjes?
Hoe gaat de opvangouder om met slechte eters?
Wie zorgt voor de slabbetjes?
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•

Ouders
-

Heeft het kindje speciale voeding of
dieetvoeding nodig?
Mag het kindje alles eten?
Staan de ouders open voor snoep en/of
tussendoortjes?

-

•

Welk aanbod van speelgoed is er in het
opvanggezin?
Mogen kinderen speelgoed van thuis
meebrengen?
Waar spelen de kinderen (binnen?/buiten?)
Wanneer maak ik tijd vrij om met het kind te
spelen?
Wordt er geknutseld?
Zijn er leesmomenten?

Opvanggezin/ouders
-

Waar zal het kindje slapen?
Slapen de kinderen alleen of samen?
Kan de kamer verduisterd worden?
Is de slaapomgeving rustig of lawaaierig?
In welk soort bedje slaapt het kindje?
Wie zorgt voor de slaapzak en de pyjama?
Waar slaapt het kindje als het jonger is dan 6
maanden?
Slaapt het kindje in rugligging?
Is het kindje getest op wiegendood?
Heeft het kindje een tutje of een vaste
knuffel?

-

-

Wanneer worden de luiers meegebracht?
Welke reservekleding moet er worden
meegegeven?
Het gezondheidsboekje van het kind dient
tijdens het verblijf bij het opvanggezin
aanwezig te zijn.
Hoe is de regeling betreffende de
vuilniszakken?
Is er altijd iemand van de ouders/familie te
bereiken?
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