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PRAATPAPIER :  

Hulp bij de eerste kennismaking tussen de ouders en het opvanggezin. 

 

Het eerste bezoek aan het opvanggezin heeft vooral als doel dat ouders kennis maken 

met de onthaalmoeder en haar gezin. Op zo’n moment rijst vaak de vraag: “Wat zou ik 

graag willen vertellen of vragen aan de onthaalmoeder?”  De onthaalmoeder heeft ook 

dezelfde vraag.  Om hierin een beetje duidelijkheid te scheppen, hebben we een 

praatpapier opgesteld waarin een aantal vragen  staan die u kunnen helpen om de 

gewenste informatie te bekomen. 

 

Rond welke onderwerpen kan er gepraat worden? 

 

1. Persoonlijke kennismaking. 

 

Ouders : 

- Wie zijn wij? 

- Waar wonen wij? 

- Waar werken wij? 

- Wat is de samenstelling van ons gezin : is het een eerste kindje of zijn er 

meerdere kinderen? Wat is de leeftijd van de kinderen? 

 

Opvanggezin: 

- Wie zijn wij? 

- Wat is de samenstelling van ons gezin?  Hoeveel kinderen zijn er in het 

gezin en wat is hun leeftijd?   

- Zijn er andere inwonende gezinsleden? 

- Hoe wordt de onthaalmoeder aangesproken door de onthaalkinderen? 

- Hoeveel onthaalkinderen zijn er en wat is hun leeftijd? 

- Hoelang ben ik al onthaalmoeder? 

- Wat zijn de uren waarin ik opvang voorzie? 

 

 

2. Brengen en halen. 

 

Ouders – opvanggezin 

 

- Welke dagen zoeken we opvang voor ons kindje en welke dagen niet?  Bij 

onregelmatige opvang wordt er een week of een maandoverzicht 

opgesteld. 

- Wordt het kindje tijdens de werkuren enkel opgevangen door de 

onthaalmoeder of ook bij familie (grootouders, …)? 

- Hoe laat wordt het kindje gebracht en gehaald?  Er wordt gevraagd om het 

kindje op tijd te brengen en af te halen. 

- Wanneer nemen wij vakantie? (opvanggezin en ouders) 

- De kinderen worden meteen opgehaald na de werkuren.  De opvang van 

kinderen bij een opvanggezin is bedoeld om ouders de mogelijkheid te 

geven te gaan werken.   

- Als een kindje een dag niet komt, moet de onthaalmoeder tijdig verwittigd 

worden. 

 



3. Zieke kinderen. 

 

Ouders – opvanggezin 

 

- Welke ziekten heeft het kindje reeds gehad? 

- Is het kindje allergisch? Zo ja, aan wat? 

- Wat is de regeling rond zieke kinderen? 

- Als zieke kinderen een poosje thuis blijven of tijdelijk niet bij het 

opvanggezin terecht kunnen, moet het opvanggezin verwittigd worden 

wanneer het kindje terug gaat komen. 

 

4. Voeding. 

 

Ouders 

 

- Wanneer eet het kindje? (op vaste tijdstippen, wanneer het honger 

heeft,…) 

- Wat eet het kindje graag en wat niet? 

- Hoe eet het kind?  (zelfstandig, in de stoel, in de relax, op de arm, het 

eten gemixed, geplet, alles apart,…) 

- Welke specialiteiten zijn vereist? (dit wordt door de ouders meegegeven) 

- Hoe pakt u uw kind aan als het slecht eet? (geduldig, kordaat,…) 

 

Onthaalmoeder 

 

- Wordt er gebruik gemaakt van verse groenten en fruit? 

- Wordt er gebruik gemaakt van diepvriesproducten en conserven? 

- Vlees, vis en ei in het weekmenu van het kind? 

- Hoe wordt de voeding bereid? 

- Welke drank krijgen de kinderen? 

- Wordt er gesnoept binnen het gezin? 

 

 

 

 

 


