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opvang gemeenteschool Kruishoutem  
persoonlijke fiche (in te vullen per kind) 

 
Gegevens kind 
Naam en voornaam:  ................................................................................................................  
Geboortedatum:  ......................................................................................................................  
Adres: .......................................................................................................................................  
Tel./gsm:  ..................................................................................................................................  
 
Gegevens ouders 
Naam van de mama:  ...............................................................................................................  
Adres (indien anders):  .............................................................................................................  
E-mailadres:  .............................................................................................................................  
Tel of gsm waarop bereikbaar tijdens de opvang:  ..................................................................  
 
Naam van de papa:  ..................................................................................................................  
Adres (indien anders):  .............................................................................................................  
E-mailadres: ..............................................................................................................................  
Tel of gsm waarop bereikbaar tijdens de opvang:  ..................................................................  

 
Gegevens andere vertrouwenspersonen 
Naam:  ......................................................................................................................................  
Relatie tot het kind: ………………………………………………………………………….. 
Adres: .......................................................................................................................................  
Tel of gsm waarop bereikbaar tijdens de opvang: ...................................................................  

 
Naam:  ......................................................................................................................................  
Relatie tot het kind: ………………………………………………………………………….. 
Adres: .......................................................................................................................................  
Tel of gsm waarop bereikbaar tijdens de opvang:  ..................................................................  
 
Ik geef aan deze vertrouwenspersonen de toestemming om mijn kind af te halen in de opvang. 
Deze personen dienen zich ten allen tijde te kunnen legitimeren met hun identiteitskaart. 
 
Gegevens personen die het kind NIET mogen afhalen in de opvang 
Naam:  ......................................................................................................................................  
Relatie tot het kind: …………………………………………………………………………... 
Adres: .......................................................................................................................................  
Tel of gsm waarop bereikbaar tijdens de opvang: ...................................................................  
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Medische gegevens van het kind 
Naam huisdokter:  ....................................................................................................................  
Adres: .......................................................................................................................................  
Tel of gsm:  ...............................................................................................................................  
 
Ik verleen hierbij de toestemming om mijn kind te laten onderzoeken door een andere 
geneesheer, indien mijn huisdokter niet bereikbaar is. 
 
Mijn kind mag alles eten: ja / neen 
Wat niet:  ..................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
  
Mijn kind mag om medische redenen niet meedoen aan volgende activiteiten: ..................  

 ...............................................................................................................................................  
 

Mijn kind mag omwille van geloofsovertuiging niet meedoen aan volgende activiteiten: 
 ...............................................................................................................................................  

 
Mijn kind lijdt aan volgende aandoeningen: (omcirkel wat van toepassing is) 

epilepsie     suikerziekte     astma     hyperventilatie     ADHD     autisme   
slechthorendheid     slechtziendheid     allergie (specifieer welke) ......................................  
andere, nl.      .........................................................................................................................   
 

Mijn kind moet tijdens de opvanguren volgende medicatie nemen: 
 ...............................................................................................................................................  
 

Ik voeg in bijlage een recent doktersvoorschrift bij waarop de hoeveelheid en de wijze van 
toedienen expliciet worden toegelicht. Zonder dit voorschrift zullen de begeleid(st)ers de 
medicatie niet toedienen aan mijn kind. Deze medicatie moet bovendien in de originele 
verpakking meegebracht worden, samen met de bijsluiter. 

 
Andere aandachtspunten om een optimale zorg voor mijn kind te kunnen garanderen zijn: 

 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

 
Toestemmingen: (aankruisen indien van toepassing) 
 
0 ik geef mijn kind hierbij NIET de toestemming om zich zelfstandig te verplaatsen van en naar 
de opvang 

 
0 ik geef mijn kind hierbij de toestemming om zelf bij aankomst en vertrek de 
aanwezigheidslijst te paraferen, wetende dat deze lijst de basis is voor de facturatie 
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0 Ik geef hierbij NIET de toestemming dat foto’s die genomen worden tijdens de opvang 
gebruikt worden in folders en op de website 
 
0 Ik geef hierbij de toestemming om aan de school de administratieve gegevens van mijn kind 
op te vragen  

 
 
 
 

Persoonlijke fiche opvang gemeenteschool Kruishoutem 
 
 
Ik, ondergetekende, verklaar in eer en geweten dat de bovenvermelde gegevens volledig en 
correct zijn. Indien één van deze gegevens zou wijzigen, zal ik dit zo snel mogelijk schriftelijk 
meedelen aan Anja Colman, lokaal verantwoordelijke van de opvang; 
afgeven ter plaatse: Passionistenstraat 25, 9770 Kruishoutem 
per mail: opvang.gemeenteschool@vdkomma.be 
per post: vzw Komma, Hendrik I lei 17, 1800 Vilvoorde 
per fax : 02/425 74 76 
 
 
 
 
Kruishoutem, (datum)……….……….. 
 
 
 
 
……………………… ……………………… 
 
(naam van de ouder(s)) (handtekening(en)) 
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