Contractnummer:

Gastoudernummer:

10. Ongevallen protocol: Hoe te handelen in een noodsituatie?
Naam gastouder:

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

Naam vraagouder:

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

Opvangadres:

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

Woonplaats:

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

Protocol en noodnummers:
In geval van nood of letsel; spreek hier af welke acties door de gastouder moet worden genomen:
en wie moet er als eerste worden gebeld?
1. 1e noodnummer :
2. 2e noodnummer :
3. Huisarts
:
4. Tandarts
:
5. Politie
: 0900-8844
6. Politie Nood
: 112
7. Gegevens achterwacht :
Waar zijn de ouders overdag bereikbaar ?
Werk vader
:
Werk moeder
:

Naam :
Naam :
Telefoonnr. :
Telefoonnr. :
Telefoonnr.:
MOBIEL :
MOBIEL :

Indien onbereikbaar: wie kunnen eventueel verder nog worden ingeschakeld of gebeld ?
……………………………………………………………………………………………………..
Als er iets met de gastouder is !
Denk hieraan ook in het geval er met de gastouder zelf iets aan de hand zou zijn! Geef ook een
kopie van deze lijst aan de mensen die op de noodlijst voorkomen. Zodat ook zij over deze
nummers beschikken.
SOORT ONGEVAL Meldingsafspraken tussen vraagouder en gastouder
Ongeval waarbij medische behandeling noodzakelijk is:

gastouder gaat naar huisarts

Ongeval met ernstig letsel:

gastouder belt alarmnummer 112

Ongeval met louter materiële schade
Welke actie wordt als eerste door de gastouder genomen? ………..……………………………………………………….
(denk aan bijv. foto nemen van de schade)

Wie moet als eerste worden ingeschakeld bij
een ongeval / schade?

……………………………………………………….……..…

Wie moet als eerste op de hoogte worden
gesteld voor overleg?

...……………………………………………………………….

Op welk moment moet er overleg plaatsvinden?

…….…………………………………………………………….
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Aanvullende afspraken tussen vraagouder en gastouder
Communicatie; wil de ouder gebruik maken van een heen en weer schriftje? …………………………………..
en waar wil de ouder over geïnformeerd worden ? …………..………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Er zijn in overleg tussen vraagouder en gastouder afspraken gemaakt over de volgende
onderwerpen :
1. Voeding : bijv. afspraken tussendoortjes, eet kind warm mee bij GO, brengt het kind zelf eten
mee, moet de GO aan huis koken, waar moet er rekening mee worden gehouden, allergieën etc.
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
2. Slapen en slaapgewoonte, bijv buikslaper, zijslaper, inbakeren kind tot max. 6 mnd
buikslaper? JA/NEE
inbakeren? JA/NEE
knuffeldier – lap? JA/NEE
zijslaper?
JA/NEE
slaapzak JA/NEE
pyjama-slaapshirt? JA/NEE
Zijn er bepaalde slaaprituelen? …………………………………………………………………………………………………………
Wat kan tijdens het oppassen wel en niet gebruik van worden gemaakt in huis bij Go? Wat
nemen gastouders zelf mee? (bijv. slaapzak, Maxi-Cosi, campingbedje, luiers etc.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Zijn er verder nog zaken om rekening mee te houden, zijn er problemen die de kinderen
hebben? (bijv. bij het verschonen, bij zindelijk maken, slaapproblemen, eten etc.)
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
3. Afspraken bij haal en breng momenten:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
4. Gezondheid en medicijn gebruik:
Kind gebruikt medicijnen? JA/NEE

zo ja dan dient het medicatie formulier ingevuld en
ondertekend te worden.

5. Opvang als gastkind ziek is, wat wilt u hierover afspreken:……………………………………………………..…
6. Iedereen heeft tegenwoordig een gsm waarmee foto’s kunnen worden verzonden zoals
WhatsApp en Facebook. Wat zijn de afspraken omtrent social media? ..………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
7. Heeft de gastouder zelf ook een huisreglement?
JA/NEE
Heeft de vraagouder deze al overhandigd gekregen? JA/NEE
8. Zijn er afspraken omtrent brengen en halen van het gastkind?
JA / NEE
zo ja, brengen naar .................................../halen van ...................................................
Heeft gastouder een inzittendenverzekering ?

JA/NEE

De gastouder is verplicht zitjes te gebruiken die aan de eisen van de wet voldoen
(zie vervoer formulier). Uw kind mag WEL/NIET mee in de auto van de gastouder naar school/
boodschappen/uitjes/visite etc.
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9. Veiligheid:
vraagouder heeft u een WA-verzekering?
gastouder heeft een WA-verzekering?
gastouder heeft u een beroeps aansprakelijkheid bedrijven verzekering
(via Roodkapje afgesloten?
Wilt u zich aanmelden?

JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE/AANGEMELD

10. Overige specifieke afspraken?
Uw kind kan door de volgende personen worden opgehaald? …………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Huisdieren: …….………………………………………………………………………………………………………………………………
Overige: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
11. Ondertekend te : …………………………
Datum : …………………………..

Naam vraagouder : ……………………………………
Handtekening :

Naam gastouder : ………………………………
Handtekening :

………………………………………………………………….. ..

……………………………………………………………..
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