Voorbehouden aan de secretariaatsmedewerkers

Verzekering betaald?

Ja

Nee

Universitaire parochie?

Ja

Nee

Kind gratis?

Ja

Nee

Kind met korting?

Ja

Nee

Klevertje gecontroleerd?

Ja

Nee

Plak hier de FOTO
van het kind

Groep?

Basisgegevens over het kind
Achternaam kind: ………………………………………………………………………………………………………………
Voornaam kind: ………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ……………/……………/……………

Geslacht:

jongen / meisje

Spreektaal: …………………………………………………

Nationaliteit: …………………………………………

Gegevens van ouders / voogden / instelling
Enkel indien van toepassing: In welke instelling verblijft het kind? ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stempel van instelling:
Achternaam ouder 1: …………………………………

Voornaam ouder 1: ………………………………

Achternaam ouder 2: …………………………………

Voornaam ouder 2: ………………………………

Adres (met huis- en evt. busnummer): …………………………………………………………………………
Postcode: ……………………………………………………

Gemeente: ……………………………………………

Tel/GSM 1: …………………………………………………

Tel/GSM 2: ……………………………………………

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………
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Adres voor facturatie en fiscaal attest
(enkel in te vullen indien niet hetzelfde als hierboven vermeld)
Achternaam: ………………………………………………… Voornaam: ……………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode: ……………………………………………………… Gemeente: ……………………………………………

Vervoer naar/van speelplein
Wordt het kind opgehaald op het speelplein?

Ja / Nee

Mag het kind alleen van het speelplein naar huis?

Ja / Nee

Medische info over het kind
Is het kind lactose-intolerant?

Ja / Nee

Is het kind allergisch voor noten?

Ja / Nee

Is het kind allergisch voor fruit?

Ja / Nee

Is het kind allergisch voor pitten van fruit?

Ja / Nee

Is het kind allergisch voor gluten?

Ja / Nee

Welke andere allergieën heeft het kind? ………………………………………………………………………
Welke medicatie neemt het kind? …………………………………………………………………………………
Eventuele belangrijke extra info? …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 klevertjes van het ziekenfonds
(hier te kleven met een hoekje)

Publiciteitsmateriaal
Hebben de ouders interesse in onze nieuwsbrieven?

Ja / Nee

Krijgen we toestemming om beeldmateriaal van de kinderen te publiceren?

Ja / Nee

Handtekening van ouder / voogd
Ik heb deze fiche nagelezen op fouten en ga akkoord met het
speelpleinreglement.
Naam en relatie tot het kind: ……………………………………………

Handtekening
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Voorkeurdata van inschrijving
Naam van kind: …………………………………………………………………………………………………………
Door de regels rond covid-19 hebben we beslist om met voorinschrijvingen per kind
te werken. Praktisch zijn we hierin gebonden aan enkele beperkingen:
➢ We kunnen enkel met inschrijvingen voor een volledige week werken. Hierbij
dienen uw kinderen niet alle dagen te komen, maar we rekenen wel een
volledige week aan.
➢ Om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om naar ons speelplein te
komen, willen we voorlopig met een maximum van twee weken per kind
werken.
We willen u daarom vragen om in onderstaande kalender te omcirkelen
welke week of twee weken u uw kind zeker wil inschrijven.
Week 1: 6 - 10 juli
Week 2: 13 – 17 juli
Week 3: 22 – 24 juli (let op: geen speelplein op maandag en dinsdag)
Week 4: 27 – 31 juli
Week 5: 3 – 7 augustus
Week 6: 10 – 14 augustus
Week 7: 17 – 21 augustus
Indien u uw kind voor meer dan twee weken wil inschrijven, dan mag u in
onderstaande kalender ook die weken aanduiden. De beschikbaarheid van
die weken kunnen we helaas pas later meedelen.
Week 1: 6 - 10 juli
Week 2: 13 – 17 juli
Week 3: 22 – 24 juli (let op: geen speelplein op maandag en dinsdag)
Week 4: 27 – 31 juli
Week 5: 3 – 7 augustus
Week 6: 10 – 14 augustus
Week 7: 17 – 21 augustus
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Medische gegevens en toestemmingen m.b.t. Covid-19
Naam van kind: ………………………………………………………………………………………………………………
Behoort uw kind tot een risicogroep?
Zoals de voorbije maanden ruimschoots in de media kwam, lopen sommige mensen
meer dan anderen risico’s rond Covid-19. We willen er als speelplein op hameren dat
het uw verantwoordelijkheid als ouder is om ons te laten weten of uw kind tot een
risicogroep behoort.
Je kan informatie vinden over wie tot de risicogroepen behoort via deze webpagina.
(https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen)
Kinderen die een chronische ziekte hebben die onder controle is m.b.v. medicatie,
kunnen we sowieso onthalen op ons speelplein. In geval van twijfel raadpleegt u best
uw huisarts. Indien wij het risico te hoog achten, behouden we ons het recht voor
om uw kind te weigeren.
Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische
aandoening?
 Ja
 Nee
Indien Ja, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het
aanbod?
 Ja
 Nee
Indien Ja, om welke aandoening gaat het?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hoe reageren we in geval van nood?
Bij ziekte of ongevallen nemen we uiteraard contact op met u als ouder. In
overeenstemming met de richtlijnen rond covid-19 binnen het jeugdwerk, willen we
u toestemming vragen om in geval van nood extra maatregelen te kunnen treffen:
Ik geef als ouder/voogd mijn toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is
 rechtstreeks contact op te nemen met de huisarts van mijn kind
 mijn kind 1 dosis paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts.
Door deze medische fiche in te vullen en te ondertekenen erkent u als
ouder/voogd uw verantwoordelijkheid i.v.m. het tegengaan van de
verspreiding van covid-19. U gaat hierdoor ook akkoord met het covid-19reglement en de betreffende afspraken voor deze zomer.
Naam en relatie tot het kind: ……………………………………………

Handtekening

4

