Praatpapier voor het eerste contact tussen
onthaalouder en ouders

Een eerste contact tussen ouders en de onthaalouder is, naast een kennismaking,
ook een aanzet tot het maken van liefst zeer concrete afspraken rond de plaatsing
en opvang van een onthaalkindje.
Door juiste en concrete afspraken te maken weten zowel ouders als onthaalouder
waar ze aan toe zijn, weten beiden waaraan ze zich moeten houden en wat ze al dan
niet mogen verwachten.
1. Brengen en halen
o Welke dagen wordt het kindje geplaatst ? (bij een onregelmatig
opvangplan wordt een week- of een maandoverzicht gemaakt)
o Hoe laat wordt het kindje gebracht, hoe laat gehaald (STIPT) ?
o Wie brengt en haalt het kindje ?
o Kinderen worden meteen na de werktijd opgehaald.
o Hoe oud zijn de andere opvangkindjes ?
2. Kinderen met extra aandacht
o Hoe staat de onthaalouder t.o.v. een monitorkindje ?
o Hoe staat de onthaalouder t.o.v. een kindje dat extra aandacht/zorg nodig
heeft?
3. Voeding
o Wanneer krijgen de kindjes hun maaltijden?
o Hoe en wanneer bereidt de onthaalouder de voeding ?
o Welke voeding wordt aan de kindjes gegeven ? (vers, diepvries, tuin,
winkel, gevarieerd, geplet, gemixed, alles apart)
o Hoe worden slechte eters aangepakt ?
o Hoe staat de onthaalouder t.o.v. dieetvoeding?
o Hebben ouders speciale wensen rond de voeding?
4. Slapen
o Waar zal het kindje slapen ?
o Slaapkleding, eventueel trappelzak meebrengen.
o Wanneer slapen de opvangkindjes ?
o Is er een bepaald slaapritueel?
5. Spel
o Waar kunnen de opvangkindjes spelen ?
o Welk speelgoed is er in het opvanggezin ?
o Mag er speelgoed van thuis worden meegebracht ?
o Wordt er geknutseld met peuters – kleuters?
o Wordt er ook buiten gespeeld – zijn er buiten speeltuigen aanwezig?
6. Verzorging en hygiëne
o Waar worden de opvangkindjes verluierd ?
o Hoe zullen de pampers worden meegebracht ? Per dag / per doos

DVOzonnewind@breugelkind.be

Doc 10

o

Wat moet er nog worden meegebracht ? (verzorgingsproducten, slabbers,
zakdoekjes, reservekleedjes, …)

7. Opvoeding
o Ouders en onthaalouder overleggen regelmatig wat de beste aanpak is
voor het kind.
o Hoe staan ouders en onthaalouder t.o.v. zindelijkheidstraining ? Hier
moet samen aan gewerkt worden en zeker niet te vroeg mee gestart.
o Wanneer mag het kind zijn fopspeen hebben ?
o Hoe worden de kinderen beloond en gestraft ?
o Hoe en wanneer wordt het park gebruikt ?
o Hoe staan beide partijen tegenover snoepen en tussen de maaltijden door
eten ?
o Wie reageert op de kinderen op ogenblikken dat zowel ouders als
opvanggezin aanwezig zijn ? (Dit is vaak een moeilijk moment. Kinderen
misbruiken deze situatie omdat ze zich ervan bewust zijn dat het voor
beide partijen delicaat is om te reageren. Ouders hebben het er moeilijk
mee als de onthaalouder zich boos moet maken op hun kind, terwijl ze
zelf ook niet willen reageren omdat ze zich bij de onthaalouder bevinden.
Anderzijds wil de onthaalouder niet reageren omdat zij het de taak van de
ouders acht.)
8. Vakantie en snipperdagen
o Hoe vaak neemt de onthaalouder vakantie/snipperdagen ?
o Hoe vaak nemen de ouders vakantie ?
o Wanneer vallen de vakantieperiodes ?
9. Goed om weten
o Zijn er huisdieren ?
o Wordt er door iemand van het opvanggezin gerookt ?
o Welke taal wordt er binnen het opvanggezin gesproken ?
o Hebben ouders speciale vragen rond de opvang?
o Gebruikt de onthaalouder een heen-en weerschriftje?
De relatie tussen de onthaalouder en de ouders zal groeien tijdens de opvang
van het kindje. Niet alleen duidelijke afspraken maar ook elementen zoals
openheid, appreciatie, vriendelijkheid, soepelheid, tijd maken voor elkaar zijn
bepalend voor de kwaliteit van de relatie.
De onthaalouder is de gastvrouw die letterlijk en figuurlijk haar deuren openzet
voor de ouders en hun kind zodat deze met een gerust gemoed kunnen uit
werken gaan. Een blijk van waardering van de kant van de ouders voor de
onthaalouder is altijd een duwtje in de goede richting.
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