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Inschrijvingsformulier  

V.Z.W. Buitenschoolse Kinderopvang “Knipoog” 

‘*’ schrappen waar nodig en aanvullen a.u.b. 

Persoonlijke gegevens kind  

Naam en voornaam  : ……………………………………………………………….. 

Geslacht   : ……………………………………………………………….. 

Domicilieadres   : ……………………………………………………………….. 

Telefoon thuis   : ……………………………………………………………….. 

Emailadres thuis  : ………………………………………………………………..  

Naam school   : ……………………………………………………………….. 

Startdatum school  : ………………………………………………………………… 

Relatie met anderen       :  Bedeesd / open / gehecht aan broer of zus / legt vlot contact* 

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

Karaktertrekken              :  Introvert / extrovert / jaloers / koppig / gevoelig / opvliegend / verweert zich /  

           is (weinig) assertief* / ………………………………………………………… 

 

Heeft uw kind een hobby of specifieke bezigheid? ……………………………………………..…….………….. 

 

Is uw kind al zindelijk overdag?  ……………………  Om te slapen? …………….………….……….… 

 

Medische gegevens 

Naam en telefoon huisarts  : …………………….…………………………………..……………… 

Datum laatste tetanusinenting : ………………………………………………….…………………….. 

Is uw kind allergisch of gevoelig voor: 

geneesmiddelen             ja        neen                  welke ? …………………………..………………….. 

bepaalde stoffen      ja neen welke ? …………………………..………………….. 

levensmiddelen        ja neen welke ? …………………………..………………….. 

 

Bloedgroep van het kind : ………………………………………………………………………….………….. 

Bijzondere gegevens van het kind waarvoor speciale aandacht wordt gevraagd (bepaalde angsten, 

eetgewoontes, speelgewoontes,…): 

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

 



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

 

Familiale gegevens  

Facturatie            :Op bovenstaand adres /ander:*............................................ 

 

Naam en voornaam vader (partner) : ……………………………………………………………….. 

Adres vader : idem kind / ander:*:…………………………………………… 

Beroep vader : ……………………………………………………………….. 

Naam en telefoon werk : ……………………………………………………………….. 

Adres werk vader : ……………………………………………………………….. 

GSM vader : ………………………………………………………………. 

 

Naam en voornaam moeder (partner) : ……………………………………………………………….. 

Adres moeder : idem kind / ander:*:…………………………………………… 

Naam en telefoon werk : ……………………………………………………………….. 

Beroep moeder :………………………………………………………………… 

Adres werk moeder : ……………………………………………………………….. 

GSM moeder : ………………………………………………………………. 

  

Naam en telefoon van een andere contactpersoon die we mogen contacteren: 

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

 

Naam en verwantschap van personen die het kind allemaal mogen afhalen: 

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

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

 

Aantal kinderen in het gezin en geboortedata:    1. ……………………….…… 

      2.  …………………………………  

      3. ……………………………………………  

      4. ………………………………………………………… 

Specifieke zorgbehoefte  

(Knipoog is erkend door K&G voor de opvang van kinderen met een specifieke zorg.)  

Heeft uw kind een specifieke zorg nodig?  Ja / neen 

Welke? ……………………………………………………………….…………………………………… 

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

Welke behandeling krijgt/volgt uw kind? 

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

 

HET IS STRIKT NOODZAKELIJK 2 STROOKJES VAN DE MUTUALITEIT TOE TE VOEGEN.  

Graag hadden we ook een gezinsfoto ontvangen voor op onze fotomuur in de opvang te hangen. 



 

 

 

Ik verklaar hierbij een exemplaar van het huishoudelijke reglement te hebben ontvangen. 

 

Indien bepaalde gegevens wijzigen, verzoeken wij u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. 

Datum :   handtekening: 

 

 

N.B. : deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. 


