
Dienst opvanggezinnen Wilrijk vzw      Praatpapier 

1 

 

Praatpapier 

 
Dit praatpapier is een hulpmiddel dat u kan gebruiken om belangrijke informatie uit te wisselen.  
Enerzijds om de verwachtingen van ouders en onthaalgezin op elkaar af te stemmen, anderzijds om 
het kind een rustige overgang te bieden naar de opvang.  Een goede communicatie tussen ouders en 
kinderbegeleider is van groot belang, zowel bij de start als gedurende heel de periode van de opvang. 
 

Wat kan u vertellen? Wat kan u vragen? 

Kennismaking met de gezinssituatie 

 Wie zijn wij? Waar wonen wij? Waar werken 
wij? 

 Is het een 1ste kindje of aantal kinderen in het 
gezin en hun leeftijd. 

 

 Gezinssituatie kinderbegeleider / aantal 
kinderen en hun leeftijd.  

 Zijn er huisdieren en waar verblijven zij? 

Informatie over de plaatsing 

 Dagen en uren dat het kindje zou komen + 
eventueel de voorziene periode (vb. tot 3 jaar), 
onregelmatige werkuren,  

 Wie brengt het kind en komt het halen? 
 Wanneer verwittigen bij verlof- of 

snipperdagen? 
 Wordt ons kindje ook opgevangen door de oma 

of  door anderen? 
 Welke ziektes heeft ons kind reeds gehad?   
 Is ons kind allergisch? 
 Wat als ons kind voor halve of volle dagen naar 

school gaat? 

 

 Hoeveel kindjes zijn er momenteel in de 
opvang?  Hoe oud zijn ze? 

 Hoelang bent u reeds kinderbegeleider? 
 Wanneer neemt u verlof of snipperdagen? 

Hoelang op voorhand worden wij hiervan 
verwittigd? 

 Wanneer is mijn kind te ziek om naar de opvang 
te komen? 

 Voorziet u ook naschoolse opvang? 

 
 
 

Voeding 

 Wat eet ons kind al en wanneer?  
 Hoe verloopt dit moment? Zit hij/zij op de 

schoot, in de relax of in de kinderstoel? 
 Eet en drinkt ons kind zelfstandig?   
 Krijgt het kind speciale voeding, dieetvoeding of 

potjesvoeding? 
 Wordt het eten gemixt of geplet?  
 Worden vitaminen toegevoegd aan de fruitpap? 
 Wat dienen wij mee te brengen? 
 (de kinderbegeleider voorziet zelf fruit) 

 

 Worden er verse groenten of diepvries-
producten gebruikt?  Is er een weekmenu? 

 Welke vetstoffen gebruikt u? 
 Welke drank krijgen de kinderen? 
 Wordt er gesnoept in de opvang? 

 Wekt u het kind voor de voeding of volgt u het 
ritme van het kind? 

Slaap 

 Hoe laat  wordt ons kindje ’s morgens gewekt? 
 Hoeveel en op welke tijdstippen slaapt ons kind? 
 Heeft het een fopspeen of knuffeldier? 
 Is de kamer verduisterd? Mag er lawaai zijn? 
 Weent ons kindje bij het slapengaan?  
 Doet ons kindje tijdens de dutjes een pyjama 

aan? 

 Waar zal mijn kind slapen? (alleen of samen, 
boven of beneden?) 

 Zal de kamer voldoende verduisterd worden? 
 U mag steeds vragen om de slaapkamer te 

bekijken, indien er geen kinderen liggen te 
slapen. 
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Spel 
 Met wat speelt mijn kind graag? 
 Kan het goed alleen spelen? 
 Zijn er vaste spelmomenten in de opvang?   
 Wordt er gelezen/geknutseld? 
 Wordt er buiten gespeeld? 

 Welk speelgoed heeft u ter beschikking? 
 Op welke momenten wordt er gespeeld?  

Individueel en in groep.   
 Waar is de speelruimte voor de kinderen? 

(zowel binnen als buiten) 
 Wanneer maakt u tijd vrij om met de kinderen 

te spelen? 
 Wordt er vaak buiten gespeeld? 

 

Opvoeding 
 Wanneer en hoe wordt er gestraft / beloond? 
 Hoe denken wij over beleefdheid, spontaniteit, 

vrijheid of zelfstandigheid? 
 Wat denken wij over knuffelen? Hoe belangrijk is 

knuffelen voor ons? 
 Wat verstaan wij onder verwennen? 

 

 Wat mag en wat mag niet in uw gezin? 
 Wanneer en hoe wordt er gestraft / beloond? 
 Hoe denkt u over beleefdheid, spontaniteit, 

vrijheid of zelfstandigheid? 

 Wat denkt u over knuffelen?  
 Wat verstaat u onder verwennen? 

Gewoontes 
 Hoe verloopt een dag thuis bij ons kindje? 
 Wanneer krijgt het kind zijn/haar badje? 
 Welke taal spreek ik thuis met mijn kindjes? 
 Zit mijn kindje veel of niet veel in relax/park? 
 Welke verzorgingsproducten gebruik ik? 
 Wat denken wij over tv/video kijken? 
 Hoe vaak (en hoeveel) neem ik wegwerpluiers 

mee? 
 Hoeveel en wanneer breng ik reservekledij mee? 

 

 Hoe verloopt een dag in uw gezin? 
 Hoe gebeurt het huishoudelijk werk (vb. eten 

maken) als er kinderen zijn? 
 Maakt u veel gebruik van relax of park? 
 Gaat u regelmatig wandelen, boodschappen 

doen, fietsen of neemt u de kinderen mee in de 
auto? 

 Wanneer wordt er tv gekeken? 

 Wanneer en hoe vaak verschoont u de 
kinderen? 

 

Wensen 
 Wat verwachten wij van een kinderbegeleider? 
 Werkt u met een volgschriftje? 

 
 

 

 Hoe gaan we informatie uitwisselen tijdens de 
plaatsing? 

 Wat verwacht de kinderbegeleider van de 
ouders? 

 Wenmomenten met of zonder ouders erbij  
 steeds starten met een kort opvangmoment, 
zo kort mogelijk voor de start van de opvang. 

 
 
Belangrijk:  

 De ouders nemen na de kennismaking zo snel mogelijk terug contact op met de dienst om te 
verwittigen of de opvang al dan niet zal doorgaan.  

 De informatiefiche geeft u af aan bij aanvang van het wenmoment of start van de opvang.  
Zorg er zeker voor dat deze informatiefiche actueel blijft. 

 Wenmomenten zijn van belang voor het welzijn van uw kindje voor de overgang van thuis 
naar de opvang. 


