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Intakeformulier peuteropvang 

(van 2 tot 4 jaar) 

 

 

 

Gegevens ouders(s)/verzorger(s) 

Naam ouder/verzorger 1  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Geboortedatum  

BSN-nummer  

Nationaliteit  

Mobiel  

Burgerlijke staat  

E-mailadres  

Werkgever  

Adres werk  

Postcode en woonplaats werk  

Telefoonnummer werk  

Opleidingsniveau voortgezet 

onderwijs (BB, KB, TL enz.) 

 

IBAN-nummer, indien u 

toestemming geeft tot 

automatisch incasso 

 

IBAN ten naamstelling   

 

 

Gegevens ouders(s)/verzorger(s) 

Naam ouder/verzorger 2  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Geboortedatum  

BSN-nummer  

Nationaliteit  

Mobiel  

Burgerlijke staat  

E-mailadres  

Werkgever  

Adres werk  

Postcode en woonplaats werk  

Telefoonnummer werk  

Opleidingsniveau voortgezet 

onderwijs (BB, KB, TL enz.) 
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Gegevens kind 

Voornaam  

Voorletters  

Achternaam  

Geboortedatum  

BSN-nummer  

Nationaliteit  

Adres  

Postcode en woonplaats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezinssamenstelling 

Aantal broer(tjes) + voornaam  

Aantal zus(jes) + voornaam  

Rangorde in gezin  oudste / middelste/ jongste kind 

In geval van gescheiden ouders 

Wie heeft ouderlijk gezag? 

 

 

 vader / moeder / beide ouders / iemand anders 

Heeft het kind contact met beide 

ouders? 

 

 ja/ nee 

  

Aan welke ouder(s) wordt de 

informatie vanuit de opvang 

verstuurd?  

 vader / moeder / beide ouders 

Specifieke opvanggegevens 

Vanaf welke datum is er opvang 

nodig? 

  

Voor welke dagen bent u opvang 

nodig? 

 

 Maandag     van:                    tot 

 Dinsdag      van:                    tot 

 Woensdag   van:                    tot 

 Donderdag  van:                    tot 

 Vrijdag        van:                    tot 

Bent u tijdens schoolvakanties 

ook opvang nodig?  

 

VVE verklaring 

Heeft de jeugdverpleegkundige van de GGD een VVE-verklaring afgegeven?           Ja / Nee 

 

NB. Graag VVE-verklaring toevoegen 

tel:(0527)%2024%205611
tel:05080822


 
J/M Kinderopvang • Oppen Swolle 15 • 8325 PE • Vollenhove • Tel. (0527) 24 5611 • KVK Zwolle 05080822 

www.jm-kinderopvang.nl • hilda@jm-kinderopvang.nl • IBAN: NL35RABO0106012665 

 

 

Gezondheid/Medicijnen 

Hoe verliep de zwangerschap? Eventuele complicaties? 

Hoe verliep de bevalling? 

Natuurlijke bevalling / Keizersnede / Stuitligging / Inleiding 

Eventuele complicaties? 

Was uw kind een huilbaby? 

Zo ja, wat voor behandeling / hulp heeft u daarvoor ingeschakeld? 

Heeft uw kind klachten/ziekten/allergieën die belangrijk zijn t.b.v. de opvang? Ja / Nee 

Zo ja, Wat zijn de klachten en welke aandachtspunten zijn hiervoor van belang voor de opvang? 

Gebruikt uw kind medicijnen? Ja / Nee 

Zo ja, welke medicijnen, waarvoor dienen ze en hoe dienen ze toegediend te worden? 

N.B. Alleen medicatie voorgeschreven door een arts mag onder strikte voorwaarden door een pedagogisch 

medewerker worden toegediend. Hiertoe dient een verklaring te worden ondertekend. 

Heeft uw kind al kinderziektes gehad? Ja / Nee 

Zo ja, welke? 

 

Wordt uw kind volgens het consultatiebureau advies ingeënt? Ja / Nee 

 

N.B. (kopie bewijs inentingskaart inleveren bij J/M) 

Wie dient er gebeld te worden als uw kind ziek is? 

 

 

 

Medische gegevens  

Naam huisarts  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

 

Naam tandarts  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

N.B.: moet een kind gezien worden door de huisarts, houdt er dan rekening mee dat een kind niet 

naar een andere huisarts kan als ouders geen toestemming geven voor inzage in het digitaal 

dossier door een andere huisarts. De zorgverzekeraar vergoedt dit anders niet. 
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Specifieke gegevens kind 

 

Ontwikkeling 

Na hoeveel maanden kon uw kind zelfstandig omrollen? 

Na hoeveel maanden kon uw kind zelfstandig kruipen? 

Na hoeveel maanden kon uw kind zelfstandig staan? 

Na hoeveel maanden kon uw kind zelfstandig lopen? 

Hoe verloopt de algehele ontwikkeling van uw kind? 

 

 

 

Hoe verloopt de lichamelijke ontwikkeling van uw kind? 

 

 

 

Zijn er problemen geweest in de ontwikkeling die inmiddels zijn ingelopen? 

 

 

 

 

Karaktereigenschappen 

Hoe zou u uw kind willen omschrijven? 

 

 

 

Op welke wijze uit uw kind boosheid, ontevredenheid, verdriet en moeheid? 

 

 

 

Laat uw kind zich makkelijk troosten? Ja / Nee 

 

Is uw kind gevoelig voor veel prikkels in z’n omgeving? Ja / Nee 

 

 

Taal 

Welke taal spreekt u en/of uw partner thuis met uw kind? 

 

 

 

Hoe verloopt de taalontwikkeling van uw kind? 

 

 

 

Heeft uw kind “eigen” woorden en wat bedoelt hij/zij ermee? 
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Spelen 

Waarmee speelt uw kind het liefst? (speelgoed, spel) 

 

 

Speelt uw kind wel eens samen met andere kinderen? 

 

 

 

Maakt uw kind gemakkelijk contact met andere kinderen? 

 

 

 

Heeft u kind al kennis gemaakt met groepsactiviteiten? 

  

 

 

 

Voeding J/M verstrekt het drinken voor de kinderen. 

Drinkt uw kind uit: 

□ Fles 

□ Tuitbeker 

□ Gewone beker 

Drinkt uw kind 

□ Met behulp van u 

□ Zelfstandig 

□ Stimulans nodig 

Op onze opvang bieden we het volgende te drinken aan, wat mag uw kind drinken: 

□ Water 

□ Suikervrije ranja 

 

Fruit eten J/M zorgt voor vers fruit voor de kinderen.  

 

Eet uw kind fruit?                                                                                                    Ja / Nee 

 

Krijgt uw kind thuis het fruit als: 

□ Fruithapje 

□ Stukjes fruit 

□ Hele vrucht 

Zijn er fruitsoorten die uw kind niet mag? 

Zo ja, welke? 

Wat is de reden? 

 

 

Traktaties Ouders vragen wij een gezonde traktatie mee te nemen als het kind jarig is. 

Mag u kind een traktatie? Ja / Nee 

Zo nee, wat is hiervoor de reden? 

 

 

 

Verzorging 
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Welke luiers gebruikt u: 

□ Papieren luiers (worden door verstrekt door J/M,  merk Pampers of kruidvat) 

□ Ander merk luiers (wilt u deze zelf meenemen!) 

Hoe reageert uw kind tijdens het verschonen? 

 

 

Is uw kind zindelijk? Ja / Nee 

 

 

Bent u bezig met zindelijkheidstraining? (graag reservekleding meegeven) Ja / Nee 

 

 

Gaat uw kind op vaste tijden naar de wc/potje Ja / Nee 

 

 

Gaat uw kind zelfstandig naar de wc/potje Ja / Nee 

 

 

 

Wennen 

Is uw kind gewend om te gaan met andere volwassenen? Ja / Nee 

 

Is uw kind gewend om te gaan met andere kinderen? Ja / Nee 

 

Is uw kind gewend aan een omgeving waar meer prikkels zijn zoals de aanwezigheid 

van meerdere mensen en andere geluiden Ja / Nee 

Is uw kind gewend aan situaties waar u als ouder niet bij aanwezig bent? Ja / Nee 

 

Wat kunnen wij doen zodat uw kind zich thuis voelt op de opvang? 

 

 

 

 

Halen en brengen 

Wie is de degene die uw kind in de regel zal halen/brengen? 

In geval van ziekte, wie moet er als eerste gebeld worden? 

N.B. Indien iemand anders uw kind komt halen/brengen dient bij de pedagogische medewerker 

bekend te zij wie dit is en wanneer. Uit veiligheidsoverwegingen geven we uw kind niet mee aan 

iemand die niet bij ons bekend is. 
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Overige 

Indien er uitjes georganiseerd worden waarbij er gebruik gemaakt wordt van vervoer, zoals bv. een 

auto, mag uw kind dan mee? Ja / Nee 

Vervoer dient altijd plaats te vinden in een goedgekeurd autostoeltje. 
 

Mogen foto’s van uw kind die gemaakt zijn op de groep gebruikt worden door J/M Kinderopvang voor 

intern gebruik? Klasbord                                                                                              Ja / Nee 

 

Mogen foto’s van uw kind die gemaakt zijn op de groep gebruikt worden door J/M Kinderopvang voor 

extern gebruik? Facebook en/of Instagram                                                                     Ja / Nee 

 

Heeft u als ouder belangstelling om deel te nemen aan de oudercommissie? Ja / Nee 

 

 

Zijn er nog bijzonderheden die u kwijt wilt of die wij vergeten zijn te vragen? 

 

 

 

 

De ouder(s)/voogd verklaart / verklaren door middel van ondertekening dat dit intakeformulier naar waarheid is 

ingevuld op:   

 

Handtekening ouder/verzorger Handtekening pedagogisch medewerker 

 

 

 

 

Naam ouder/verzorger Naam pedagogische medewerker 

 

 

 

Toe te voegen document: Inentingskaart (indien kind is gevaccineerd) 

VVE – verklaring (indien van toepassing) 
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