
Persoonlijke gegevens kind

Voornaam + achternaam kind: ……………………………………………….................  jongen/meisje

Geboortedatum: ………………………………………………..........................................

Nationaliteit: ………………………………………………..........................................

BSN-nummer: ………………………………………………..........................................

Naam huisarts + telefoonnr ………………………………………………..........................................

School (igv BSO kinderen): ……………………………………………Groep: …...............................

Mag iemand anders haar/hem ophalen?:   ………………………………………..........................................

Persoonlijke gegevens: BETALENDE OUDER  O moeder   /  O vader 
(de betalende ouder is de ouder die kinderopvangtoeslag aanvraagt)

Naam betalende ouder: ………………………………………………..........................................

Voorletters: ………………………………………………..........................................

Adres: ………………………………………………..........................................

Postcode: ………………………………………………..........................................

Woonplaats: ………………………………………………..........................................

Geboortedatum: ………………………………………………..........................................

E-mail adres: ..........................................................................................................

Telefoonnummer thuis/noodnr: ………………………………………………..........................................

Mobiel nummer: ………………………………………………..........................................

BSN betalende ouder: ………………………………………………..........................................

Nationaliteit: ………………………………………………..........................................

IBAN-nummer betalende ouder: ………………………………………………..........................................

BIC-code van de bank: ………………………………………………..........................................

Persoonlijke gegevens 2:  PARTNER O moeder    / O vader 

Voorletters + achternaam partner: ………………………………………………..........................................

Geboortedatum: ………………………………………………..........................................

E-mail adres: ..........................................................................................................

Mobiel nummer: ………………………………………………..........................................



Akkoordverklaring hulp van stagiaires bij baby’s
Op ons kinderdagverblijf maken wij gebruik van stagiaires. Hierdoor hebben we extra tijd en ruimte voor activiteiten 
met de kinderen. Ook bij de baby’s is een stagiaire een grote hulp. Wij willen echter wel een verklaring van u als 
ouder dat u het goedkeurt dat een stagiaire onder toezicht van een gediplomeerd leidster uw baby optilt, knuffelt of 
een flesje geeft of troost totdat het flesje klaar is.
Dit gaat alleen om stagiaires die langer dan 3 maanden bij ons stage komen lopen.
Standaard, dus zonder ondertekening van deze verklaring, mag een stagiaire geen baby’s tillen, verschonen of de 
fles geven. 

De ouders van ….......................................... geboren op …….................. geeft toestemming aan de leidsters om hun 
baby door de stagiaires onder begeleiding te laten verzorgen onder de bovengenoemde voorwaarden.

Datum: ………………………………………..

Handtekening:………………………………………..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akkoordverklaring informatie- uitwisseling
De ouders/ verzorgers van ……………………………………..geven hierbij toestemming aan Kids Talent om informatie 
uit te wisselen over hun kind met de medewerkers van het consultatiebureau en de (toekomstige) basisschool van 
hun kind.

Datum:……...……………………………

Naam ouders: ………………………….. ……………………………….

Handtekening:………………………….. ………………………………..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inentingen 

O Mijn kind is standaard ingeënt volgens de GGD richtlijnen

Mijn kind heeft de volgende ziektes al gehad:

O Mazelen O 5e ziekte O het RS-virus
O Krentenbaard O 6e ziekte O Roodvonk
O Kinkhoest O Waterpokken O Rode hond

Medicijnen en bijzonderheden
Medicijnen: ………………………………………………….

………………………………………………….
Bijzonderheden bijv. dieet : ………………………………………………….

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

Kids Talent neemt geen verantwoording over de gevolgen van het geven van medicijnen aan kinderen. 
(zie hiervoor ons medicijnenprotocol)



Veilig Slapen
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen op een veilige manier slapen en maken ouders hier bewust van door 
tijdens het intakegesprek de folder 'veilig slapen' van VeiligheidNL mee te geven. Hierin staat o.a. dat de veiligste 
manier van slapen voor kinderen op de rug is en in een goed passende slaapzak, dit verlaagt de kans op 
wiegendood aanzienlijk! Wij hebben daarom sterk de voorkeur voor het slapen op de rug in een normale 
kinderslaapzak, maar geven ouders de keuze om hierin af te wijken mits zij hiervoor toestemming geven d.m.v. een 
handtekening.

Akkoordverklaring buikligging 

De ouders/verzorgers van ……………………………………….. geven hierbij toestemming aan Kids Talent om  hun 
zoon/dochter in de buikligging te laten slapen.  De ouders zijn zich bewust van de verhoogde risico’s die buikslapen 
ten aanzien van wiegendood met zich meebrengt.  

Datum:……...……………………………

Naam ouders: …………………………...........….  Handtekening:   ……………………………….....................

Akkoordverklaring inbakeren/ gebruik inbakerslaapzak (Puckababy)

De ouders/verzorgers van ……………………………………….. geven hierbij toestemming aan Kids Talent om  hun 
zoon/dochter ingebakerd/ in een inbakerslaapzak te laten slapen.  De ouders zijn zich bewust van de verhoogde 
risico’s die dit met zich meebrengt ten aanzien van wiegendood. Dit formulier is geldig tot het moment dat uw kind 
begint met omrollen. Kids Talent stelt als kinderdagverblijf de grens op niet ouder dan 6 maanden wanneer een kind 
zelf kan omrollen. Bij kinderen ouder dan 6 maanden wordt het risico dat ze naar de buik draaien steeds groter en 
daarmee ook het risico ten aanzien van wiegendood.

Datum:……...……………………………

Naam ouders: …………………………...........….  Handtekening:   ……………………………….....................

Akkoordverklaring gebruik zijliggingskussen

De ouders/verzorgers van ……………………………………….. geven hierbij toestemming aan Kids Talent om  hun 
zoon/dochter in een zijliggingskussen te laten slapen.  De ouders zijn zich bewust van de verhoogde risico’s die dit 
ten aanzien van wiegendood met zich meebrengt.  

Datum:……...……………………………

Naam ouders: …………………………...........….  Handtekening:   ……………………………….....................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Verklaring van vrij handelen
Hierbij verklaar ik, …………………………………………. ouder/verzorger van ……………………………. dat ik mijn 
kind toestemming geef om:

O Gefotografeerd/gefilmd te worden. Dit wordt niet verspreid aan derden zonder toestemming.
O Gefotografeerd te worden voor op;

 O  onze website www.kidstalent.nl
 O  onze Facebookpagina;
 O  onze nieuwsbrief;

O Vervoer door medewerker;
O met een leidster te voet een uitstapje maken;
O met een leidster een uitstapje maken met auto/bus;

Specifiek voor buitenschoolse opvang:
O met een medewerker te voet van school naar de BSO te lopen;
O met een medewerker met de auto/bus van school naar de BSO te rijden;
O zelfstandig per fiets of te voet van school naar de BSO;
O te spelen zonder toezicht op het plein; 
O zelfstandig lopend of fietsend naar huis vanuit de opvang.

Datum: ….......................……..

Handtekening: Ouder 1: ………………………… Ouder 2: …………………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.kidstalent.nl/

