Naam .................................................................................
Ik word graag aangesproken als .......................................
Geboortedatum .................................................................
Ik heb broer(s) ...................................................................
foto

Ik heb zus(sen) ..................................................................
Ik kom in ’t Kakelnestje
O Eindhout
O Veerle
O Vorst-Centrum
O Vorst-Meerlaar

DIT BEN IK!
Ik speel graag met ...........................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ik geniet ook van .............................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ik speel niet graag met ..........................................................................
................................................................................................................
Ik hou niet van .......................................................................................
................................................................................................................
Als ik verdrietig ben .........................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ik ben bang van ...............................................................................................................
..........................................................................................................................................

Je kan mij troosten door ..................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ik word rustig van ............................................................................................................
..........................................................................................................................................
Als deugniet durf ik wel eens ...........................................................................................
..........................................................................................................................................

Ik speel het liefst
O met nieuwe kinderen

Ik maak snel nieuwe vrienden
O ja

O neen

Alleen spelen vind ik
O fijn

O niet fijn

O maakt niet uit

Spelen met mijn broer(s) en/of zussen vind ik
O fijn

O niet fijn

O maakt niet uit

Ik vind lawaai en drukte
O fijn

O niet fijn

O maakt niet uit

verkleden vind ik
O fijn

O niet fijn

O maakt niet uit

Buiten spelen vind ik
O fijn

O niet fijn

O maakt niet uit

Vuil worden vind ik
O fijn

O niet fijn

ik doe nog een middagdutje
O ja

O neen

O maakt niet uit

O kinderen die ik ken

O maakt niet uit

communiceren doe ik
O door te praten

O via pictogrammen

O via gebaren

Aandachtspunten .....................................................................................
Eten kan ik
O alleen

O met hulp

Eten doe ik

ik volg een dieet
O ja

O snel

O rustig aan

O neen

Aandachtspunten .............................................................................................................
enkel invullen indien nodig
Ik ben zindelijk
O ja

O neen

O enkel voor het plassen

O enkel voor de stoelgang

Ik kan alleen naar het toilet gaan
O ja

O neen

O met hulp

Ik moet aangespoord worden om naar het toilet te gaan
O ja

O neen

Aandachtspunten .............................................................................................................
Nieuwe begeleid(st)ers en jobstudenten die in de opvang komen spelen vind ik
O fijn

O niet fijn

O maakt niet uit

Een vakantieprogramma en foto’s van aanwezige begeleiding voor een vakantie vind ik
O nodig

O niet nodig (sla de volgende vraag dan over.)

Waarom vind ik dit nodig?
O Vanuit een zorgbehoefte

O omdat de opvang nieuw is

O Andere reden ...............................................................................................................
Wanneer je aanduidt ‘ omdat de opvang nieuw is’ en je merkt dat je kind na 3 maanden het nog
moeilijk heeft met het wennen, mag je steeds contact opnemen met de opvang en dan bespreken we
dit samen

