Buitenschoolse opvang ’t Klim-Op-Ke
Buurtgerichte kinderopvang Berkenbos
Dienst – Kerkenblookstraat 7 – 3550 Heusden – Tel 011/45 61 58

Bevraging Kind en Gezin

GEZINSGEGEVENS
Naam kinderen: _____________________________________________________________________
Opvanglocatie: _____________________________________________________

GEZINSSAMENSTELLING
 Gehuwd/samenwonend  Alleenstaande  Nieuw samengesteld gezin

GEZINSINKOMEN
 Mama of papa werkt
 Het gezin heeft enkel een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering,
beroepsziekte, pensioen…)

 Het gezin beschikt niet over een inkomen

ORIGINE (afkomst) VAN DE GROOTMOEDER AAN MOEDERZIJDE
 Beide grootmoeders aan moederszijde zijn van Belgische afkomst
 Minstens 1 grootmoeder aan moederszijde heeft een andere afkomst.

TAAL VAN DE OUDERS
 Mama of papa spreken vloeiend Nederlands
 Mama of papa spreken beperkt Nederlands
 Mama of papa spreken geen Nederlands.

SOCIAAL TARIEF KINDEROPVANG
Ik wens het sociaal tarief aan te vragen:
 op basis van het attest verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
 op basis van het attest schuldhulpverlening, collectieve schuldenregeling, leefloon, …
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WAT IS DE VOORNAAMSTE REDEN WAAROM UW GEZIN GEBRUIK MAAKT VAN DE OPVANG

Voor ouder 1:
 Ik werk
 Ik volg een opleiding
 Ik ben actief aan het solliciteren

Voor ouder 2:
 Ik werk
 Ik volg een opleiding
 Ik ben actief aan het solliciteren

Voor mijn gezin:
 Mijn gezin heeft behoefte aan korte draaglastvermindering (rustmoment)
 Voor mijn kind is het omwille van sociale en/of pedagogische redenen beter om naar de opvang te
komen (voorbeeld: Nederlands leren, …)

FLEXIBELE OF DRINGENDE OPVANG
 Mijn kind zal gebruik maken van de flexibele opvang
→ voorschools tussen 6.30 en 7 uur en naschools tussen 18 en 19 uur.
 Mijn kind zal gebruik maken van de zeer flexibele opvang XXL van stad Beringen
→ ’s morgens vanaf 5.30 uur en ‘s avonds tot 23 uur.
 Mijn opvangvraag is dringend omwille van volgende reden:
o Ik start met een opleiding
 start- en einddatum opleiding: …………………………….
o Ik heb onverwachts werk gevonden
 startdatum nieuwe job: …………………………….
o Ik neem deel aan 1 of meerdere sollicitatiegesprek(ken)
o Er is een acute crisissituatie in mijn gezin
o Mijn gebruikelijke opvang is plots weggevallen.

Startdatum opvang:
……………………………………………………………….

