
 
Gratis taaluitwisseling – leer Frans in uw thuisomgeving 

 
Een Franstalige jongen/meisje komt bij u een week logeren 

Meer info: 0478/39 12 08 – info@jongerenservice.be - www.jongerenservice.be 
 
 
 VADER MOEDER 
 
Naam ……………………………………………. ……………………………………………. 
Voornaam ……………………………………………. ……………………………………………. 
Leeftijd ……………………………………………. ……………………………………………. 
Nationaliteit ……………………………………………. ……………………………………………. 
Studies ……………………………………………. ……………………………………………. 
Beroep ……………………………………………. ……………………………………………. 
 ……………………………………………. ……………………………………………. 
Godsdienst ……………………………………………. ……………………………………………. 
Adres ……………………………………………. ……………………………………………. 
Tel. (privé) ……………………………………………. ……………………………………………. 
Tel. (bureau) ……………………………………………. ……………………………………………. 
E- mail: ……………………………………………. ……………………………………………. 
Moedertaal ……………………………………………. ……………………………………………. 
Andere talen ……………………………………………. ……………………………………………. 
Familiale toestand: gehuwd – samenwonend – alleenstaand(e) – gescheiden – weduw(e)naar 
In het geval van gescheiden ouders, zal welke ouder instaan voor de opvang van het 
Franstalig kind?: ……………………………………………………………. 
In het geval van samenwonende ouders, gelieve ook gegevens m.b.t. uw partner op te geven 
(naam, leeftijd, nationaliteit, beroep, godsdienst,…): 
Aantal kinderen in uw gezin: ………… 
Naam en geboortedatum v/d jongens: ………………………………………………………………………………………… 
Naam en geboortedatum v/d meisjes: …………………………………………………………………………………………. 
Zijn er rokers in uw gezin? Ja – Neen 
Hebt u huisdieren? Ja – neen  Zo ja, welke? (binnen- of buitenshuis?) …………………………………….. 
Aard van de woning: appartement – rijwoning - vrijstaande woning - villa - boerderij - 
andere:  
Hebt u een tuin? Ja – Neen 
 

INLICHTINGEN OVER UW KIND 
 

Naam en voornaam: ………………………………………………………... 
Geslacht: jongen/meisje  Geboortedatum: ……………………………………. Lengte: ……………………………. 
School (naam, adres en tel.): ………………………………………………………………………………………………………. 
Studiejaar en studierichting: ………………………………………………………………………………………………………… 
Naam onderwijzer(es): …………………………………………………………………………………………………………………. 
Kennis van de Franse taal: Geen – zwak – middelmatig – goed – zeer goed 
Hobby’s (sport, muziek, lectuur,…); Gelieve gedetailleerd te omschrijven a.u.b.:…………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Karakter van uw kind: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Heeft uw kind schrik voor huisdieren? Ja – Neen    Zo ja, welke? ……………………………………………… 
Rookt uw kind? Ja – Neen 
 

UW WENSEN BETREFFENDE DE PERIODE 
 

Verblijf bij u thuis:  
 
Periode tijdens dewelke uw kind niet vrij is (gezinsvakantie, sportkamp,…): 
 
Deze infofiche opsturen naar: STI VZW, Steenweg op Deinze 88, 9880 Aalter 
STI VZW staat enkel in voor het doorgeven van Franstalige adressen en kan op geen enkel 
vlak aansprakelijk gesteld worden.  
Datum:  Handtekening ouders: 


