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Gastouder
Naam en voorletters gastouder:
BSN:
Geboortedatum:

Naam partner:
BSN:
Geboortedatum:

Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:			

Mobiel:

E-mailadres:
LRKP nummer:
Naam bank + IBAN:
Nationaliteit:
Opleidingsniveau:
Godsdienst / levensbeschouwing:

O Ja

O Nee

Heeft u kinderen?

O Ja

O Nee

Voor- en achternaam kinderen:		

J/M:

Heeft u ervaring met het opvangen van kinderen?

O Ja O Nee

Graag toelichten:

Wat is uw motivatie om als gastouder kinderen op te vangen?

Geboortedatum:
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Gastouder
Bent u in het bezit van een diploma op minimaal
MBO niveau 2 voor de sector Zorg en Welzijn? 				

O Ja O Nee

Bent u in het bezit van een geldig diploma voor kinder EHBO?

O Ja O Nee

Bent u in het bezit van een Verklaring omtrent het Gedrag? 		

O Ja O Nee

Bent u in het bezit van een Verklaring omtrent het Gedrag
voor huisgenoten vanaf 18 jaar? 						

O Ja O Nee

Bij de bovenstaande vragen zien wij graag een kopie tegemoet wanneer het antwoord ja is.

Welke dagen wilt u (een) kind(eren) opvangen? U kunt de dagen aankruisen waarop u beschikbaar bent.
O Maandag

O Dinsdag

O Woensdag

O Donderdag

O Vrijdag

O Zaterdag O Zondag

Indien u flexibel bent in de dagen, wilt u dan aangeven hoeveel dagen u maximaal opvang wilt bieden:
Maximaal aantal dagen (Flexibel)

dagen

Als u bepaalde tijden opvang wilt bieden, van:

tot:

Wilt u tijdens schoolvakanties opvang bieden?			

O Ja

O Nee

Waar wilt u opvang bieden? O In eigen huis O In huis van vraagouder

Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering?				

O Ja

O Nee

Bij welke maatschappij?
Polisnummer:

Heeft u een auto ter beschikking?						 O Ja

O Nee

Zo ja; heeft u een inzittendenverzekering?						 O Ja

O Nee

Bij welke maatschappij?
Polisnummer:

O Geen voorkeur
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Gastouder
Heeft u een huisdier?			

O Ja O Nee

Zo ja, graag soort en aantal toelichten:

Rookt u of een van de huisgenoten?			

O Ja O Nee

Zo ja, zijn jullie dan bereid buitenshuis te roken?		

O Ja O Nee

Kunt u een naam en telefoonnummer geven van een persoon die bereikbaar is tijdens de opvang en max.
15 minuten van u woont om bij te springen in geval van nood?
Naam:
Telefoonnummer:

Voor vragen kunt u contact opnemen met Kinderdagopvang Ot en Sien, tel.: 0522-701131.

Dit formulier kunt u, inclusief de kopieën sturen naar:
Kinderdagopvang Ot en Sien
Oude Rijksweg 77
7951 EA Staphorst

Aldus opgemaakt en naar waarheid ingevuld:
Plaats:
Datum:

Handtekening gastouder:		

Handtekening Kinderdagopvang Ot en Sien:

