Afsprakenformulier gastouderopvang
Soms is het nodig dat uw kind meerijdt in de auto, bolderkar, fietskar of op de fiets. Wellicht maakt uw
gastouder met uw kind wel eens een uitstapje. Oudere kinderen willen weleens zelfstandig buiten, of
buiten de nabijheid van de gastouder zijn. Voor deze situaties is uw toestemming nodig. Met behulp van
dit formulier kunt u uw gastouder voor één van onderstaande onderwerpen toestemming geven.
Na(a)m(en) ouder(s) /
verzorger(s)
Naam kind(eren)
Naam gastouder
Vervoer (per auto, fiets,  Zelfstandig van school naar de gastouder komt
 Zelfstandig van de gastouder naar school gaat
bolderkar, fietskar)
 Zelfstandig van de gastouder naar huis gaat:
 te voet
 met de fiets
 Zich zelfstandig begeeft van de gastouder naar:
………………………………………………………………………………………………………
 Zelfstandig buiten speelt
 Vervoerd mag worden tijdens de opvang per:
 bolderkar  fiets  fietskar  auto  ………….
De gastouder verklaart dat bij vervoer per auto uitsluitend de gastouder zelf
het kind in de auto vervoert in een bij de leeftijd van het kind passend en
goedgekeurd autostoeltje. Tevens is voor de auto een geldige WA- en
(ongevallen/)inzittenden-verzekering afgesloten. Voorts verklaart de
gastouder dat bij het vervoer per bolderkar, fiets, fietskar en overige
vervoersmiddelen alleen gebruik wordt gemaakt van deugdelijke en
goedgekeurde middelen.
Overig, namelijk
De toestemming geldt voor:
 De gehele periode van opvang van het/de kind(eren).
 De periode van ...................... tot ......................
 Eenmalige toestemming op ......................
Afspraken met kinderen van 4+, bevestigd door ouders en waarbij gastouder constant toezicht
houdt op de naleving en kinderen aanspreekt bij het niet naleven hiervan over:
 het veilig spelen bij/met deuren.
 het veilig omgaan met warme dranken.
 het veilig betreden van de trap.

 het veilig omgaan met heet water.

 het veilig spelen bij de kelderdeur.

 het veilig omgaan met kookplaat/fornuis/oven.

 het veilig spelen bij ramen.

 het veilig omgaan met hete pannen/ waterkoker.

 het veilig spelen bij de kachels en open haarden.

 de gevaren van drinken/eten van giftige stoffen.

 het veilig omgaan met bestek/keukenapparatuur.

 het veilig gebruiken van (deur)sloten.

 de gevaren van klimmen in huishoudelijke
apparaten.

 het veilig spelen bij de balustrade.

 het op een veilige wijze naar buiten gaan.
 het gevaar van eten van giftige planten/struiken.
 de gevaren van vallen op - en glijden over - een
gladde ondergrond.
 het veilig spelen bij/met/in water.
 het veilig omgaan met gereedschap.
 het veilig spelen op het speeltoestel.
 het veilig gebruik van stopcontacten.
 de gevaren van spelen met lucifers/aanstekers.
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 de gevaren van het omgaan met plastic zakken.
 het regelmatig + zorgvuldig wassen van handen.
 het na ieder toiletbezoek wassen van de handen.
 het hygiënisch en veilig omgaan met afval.
 het niet spelen met voorwerpen die verstikking
kunnen veroorzaken in de buurt van kinderen van
0-3 jaar.
 het niet bij de dieren of in de stalverblijven
komen zonder begeleiding van de gastouder.
 ………………………………

Buikslaapverklaring
 Bij buikslapen van een kind van 0 totdat het de leeftijd van 2 jaar heeft bereikt of bij inbakeren van
een kind van 0-6 maanden is een buikslaapverklaring ingevuld door de ouder(s) en de gastouder.
www.RieGastouder.nl/buikslaapverklaring
Afspraken bij de gastouderopvang, waarop de gastouder constant toezicht houdt op de
naleving en de betrokkene(n) aanspreekt bij het niet naleven hiervan
 Er worden geen spullen op de trap gelegd. Dit heeft de gastouder ook met de huisgenoten besproken
als de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt.
 De kinderen wordt geleerd om op de juiste manier om te gaan met (huis)dieren.
 De gastouder heeft met kinderen die kunnen rennen de afspraak gemaakt dat zij binnen niet rennen.
 Kinderen en gastouder wassen de handen wanneer deze na het hoesten of niezen zichtbaar vuil zijn.
 Kinderen en gastouder houden tijdens het hoesten of niezen de hand voor de mond.
 Kinderen en gastouder draaien tijdens hoesten of niezen het hoofd weg of buigen het hoofd.
 De kinderen met snottebellen snuiten hun neus. De gastouder ziet hierop toe.
Overige afspraken met de gastouder
 Afspraken over toediening en in welke dosis van medicatie tijdens de opvang zijn schriftelijk
vastgelegd en door ouder en gastouder ondertekend.
www.RieGastouder.nl/medicijntoediening
 Er wordt gewerkt met een schriftelijke procedure met betrekking tot calamiteiten als gevolg van
verstrekking van een geneesmiddel/zelfzorgmiddel.
www.RieGastouder.nl/ziekte-kinderen
 Bij verwonding wordt gehandeld volgens het protocol bijtincidenten.
www.RieGastouder.nl/bijtprotocol
 Als er sprake is van opvang op een locatie met een agrarische bestemming wordt een logboek
bijgehouden met o.a. de aantallen en soorten dieren, veterinaire controle, eventuele ziekten van de
dieren en ingestelde therapie.
 Voordat er nieuwe dieren in de opvangwoning worden toegelaten wordt dit eerst met de vraagouders
schriftelijk vastgelegd.
 De ouder geeft hierbij schriftelijke toestemming aan de gastouder voor het met kind bezoeken van
een kinderboerderij.
 De ouder geeft hierbij geen toestemming aan de gastouder voor het bezoeken van een kinderboerderij.
Dit houdt in, dat de gastouder op het moment dat kind wordt opgevangen ook niet met de andere
kinderen naar de kinderboerderij kan gaan.
 De gastouder werkt volgens de richtlijnen van Informatie voor houders van agrarische kinderopvang.
(www.RieGastouder.nl/agrarische-kinderopvang)
 Informatie van de kinderen over eventuele allergieën zijn schriftelijk vastgelegd met de vraagouders.
 Afspraken over voeding van de kinderen zijn schriftelijk vastgelegd met de vraagouders.
 ………………………………
Voor akkoord

.............................................. ...............................................
Datum
Plaats

...............................................
Handtekening ouder 1

............................................... ...............................................
Handtekening ouder 2
Handtekening gastouder
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