Verklaring Huisdieren
Veel gastouders hebben huisdieren. Wen’s Gastouderbureau gaat er vanuit dat de gastouder altijd direct
toezicht houdt wanneer een kind met een huisdier te maken heeft. Hoe lief het dier in kwestie ook kan zijn,
het blijft een dier. Hoe vertrouwd een kind ook met huisdieren is, het is nog altijd een kind. Met andere
woorden; toezicht is en blijft altijd een vereiste. www.kinderenendieren.nl is een website die veel extra
informatie kan geven over kinderen die met dieren omgaan. Wen’s Gastouderbureau verwacht van al
haar gastouders dat dit formulier wordt ingevuld en ondertekend wanneer de gastouder (een) huisdier(en)
heeft.
Aanwezig huisdieren bij de gastouder:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Wanneer er een hond in huis is:
 Gastouder laat een kind nooit alleen met een hond.
 Gastouder leert een kind zich rustig te gedragen bij een hond en het dier niet strak aan te kijken of
over hem heen te hangen.
 Gastouder let erop dat een hond niet in een hoek gedreven wordt door een kind.
 Speelgoed voor de hond is geen speelgoed voor het kind.
 Speelgoed voor het kind is geen speelgoed voor de hond.
 De hond heeft altijd een eigen plek in huis. Deze plek / mand / bench van de hond is alleen voor
de hond; hier mag een kind niet komen.
 Gastouder leert het kind dat als de hond druk doet, of aan komt rennen, stil te gaan staan met
armen over elkaar en naar de lucht/boven te kijken.
 Gastouder leert het kind de hond met rust te laten wanneer hij eet of drinkt.
 De hond wordt niet gestraft als een kind een fout begaat.
 Geef de hond voldoende rust.
Met het ondertekenen van dit formulier verklaart de gastouder altijd toezicht te zullen houden wanneer
een kind in direct contact met een huisdier kan komen. Bijzondere afspraken aangaande de omgang met
het / de huisdier(en) worden hieronder genoteerd. Denk hierbij aan op welke plek het dier tijdens de
opvang verblijft, het wennen aan een huisdier, het aaien van het huisdier, enz.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Vraagouder verklaart met het ondertekenen van dit formulier, op de hoogte te zijn van de aanwezig, in dit
formulier genoemde huisdieren en akkoord te zijn met de gemaakte afspraken die in dit formulier zijn
vastgelegd.
Voor akkoord:
Vraagouder: ___________________________________
Handtekening:

___________________________________

Gastouder: __________________________________
Handtekening:

___________________________________

Opgemaakt d.d.: _______________________
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