
 

 

                                                                                                                                      
 
                                                                                             
                                                                                                                           
                                                                                             

  INDIVIDUELE  MEDISCHE INDIVIDUELE  MEDISCHE 
FICHEFICHE  

 

 OP HET WEEKEND AF TE GEVEN  

 
 

 Indien u afwezig bent tijdens het weekend, gelieve dan uw voorlopig adres te noteren of 
het adres van een persoon die beschikbaar is : 

Contact 1 : 

 Straat : …………………………………….. Nr. : ……………… 
 Postcode : ………… Gemeente : ………………………………. 

 Telefoon : ……………………. GSM : ………………………… 
Contact 2 :  

 Straat : …………………………………….. Nr. : ……………… 
 Postcode : ………… Gemeente : ………………………………. 

 Telefoon : ……………………. GSM : ………………………… 
 Naam en telefoonnummer van de huisarts : …………………..………………………... 

 

 
 Zijn er aandachtspunten waar de begeleiding dient rekening mee te houden? 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 Zijn er slaapafwijkingen (zoals praten tijdens de slaap , slaapwandelen, enz) :   …… 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

             IMPACT  

             IMPACT  



 Voeding, zijn er verboden gerechten en/of dranken: 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

 Zijn  er ziekten te melden (astma, suikerziekte, epilepsie, huid- of hartaandoeningen of 
andere)?  
…………………………………………………………………………….………………...          
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 Moet uw kind tijdens het weekend geneesmiddelen nemen? Welke, hoeveel en wanneer 
(deze moeten bij het begin van het weekend aan de leiding bezorgd worden)? 

       
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 Is uw kind gevoelig of allergisch voor: 

 Geneesmiddelen? Welke? : ………………………………………………………... 
 Bepaalde stoffen, dieren? Welke : ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 
 Werd uw kind gevaccineerd tegen klem (tetanos)?  

 JA/NEEN 

 In welk jaar ? ………………. 
 Andere inlichtingen en opmerkingen : 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

Medische behandeling : Indien ouders of naaste verwanten niet kunnen bereikt worden geeft het 
ondertekenende gezinshoofd volmacht aan de verantwoordelijke, om alle passende maatregelen te 
treffen in geval van ziekte of ongeval, met inbegrip van eventuele hospitalisatie en/of heelkundige 
ingrepen. 

Datum : ………………..    Handtekening :  
 

Bij te voegen door de ouders :Minimum 2 kleefbriefjes ziekenfonds (op 
naam van het kind)  + SIS-kaart ! 

KAMPREGLEMENT 

 

1. Deelnemers van het weekend gedragen zich altijd beleefd, 
zowel tijdens de activiteiten, de maaltijden als tijdens het spel. 

2. Iedereen wordt benaderd met respect voor ieders eigenheid. 

3. Wij respecteren ook het intern reglement van Domein De 
Karmel. 



4. De deelnemers mogen onder geen enkele omstandigheid het 
domein verlaten, tenzij ze vergezeld zijn van een monitor. 

5. Tijdens alle activiteiten zijn alle kinderen steeds vergezeld 
van een monitor.  Ze mogen enkel die gebouwen betreden die voor ons 
gereserveerd zijn. De slaapkamers zijn enkel toegankelijk voor de 
bewoners ervan en na toestemming van een monitor. 

6. De deelnemers hebben respect en eerbied voor het materiaal 
en de spullen van anderen. Het gebouw, de meubels, het materiaal en 
het sanitair moeten in de staat blijven zoals wij ze aantroffen. 
Eventuele beschadigingen vallen ten laste van de ouders. 

7. De deelnemers houden er rekening mee dat anderen moe 
kunnen zijn en blijven dus ’s morgens vroeg en ’s avonds laat rustig en 
stil. Vanaf het moment dat de lichten ’s avonds gedoofd worden is het 
stil in de slaapkamers en de gangen. 

8. De deelnemers steken een handje toe bij het afruimen van 
de tafels, het netjes houden van de lokalen en het schikken van tafels 
en stoelen. 

9.    Wij verwachten van alle deelnemers dat gemaakte 
afspraken worden opgevolgd en dat vooropgestelde uren worden 
gerespecteerd. 

 

Datum en handtekening ouders Datum en handtekening deelnemer 

 

………………………………………… ……………………………………………… 

 

 

 

WAT NEMEN WE MEE? 

- washandje 
- handdoek 
- zeep 
- tandpasta 
- tandenborstel 
- haarborstel of kam 
- onderlaken 
- laken + deken of slaapzak 
- kussensloop 
- pyjama 
 



 
-     regenkledij 
-     zaklamp/slaaplampje indien nodig 
-     schrijfgerief + blocnote 
-  
- strategische spellen en gezelschapsspellen  
- indien nodig medicijnen  
-     schoeisel voor binnen 
-     indien gewenst: laptop ( er is Wifi) en GSM 
 
 
 


