Algemeen Toestemmingsformulier BSO Oog in Al

Gegevens kind
Naam
BSO locatie

Ο jongen
Ο meisje
eventuele 2e locatie :

Gegevens ouder / verzorger
Naam

Ο moeder
Ο vader

Adres
Mobiele telefoonnummer

Uitstapjes
Tijdens de reguliere opvang maakt ons team uitstapjes met de kinderen in de omgeving van de
BSO locatie (bijv. naar het park). Hiervoor heeft BSO Oog in Al een collectieve WA-verzekering
afgesloten.
In vakanties, op vrije dagen en op studiedagen organiseren wij regelmatig grote en kleine uitjes.
Dit zijn vaak uitstapjes die langer duren en verder weg zijn van de locatie. Voor zo’n uitstapje kan
er gebruik gemaakt worden van openbaar of touringcar vervoer. Over deze uitjes wordt u van te
voren geïnformeerd en dient u uw kind(eren) voor in te schrijven.
Toestemming voor het maken van uitstapjes met een pedagogisch
medewerker in de omgeving van de locatie.
Toestemming voor het meegaan met uitstapjes

Ο ja Ο nee
Ο ja Ο nee

Maken van foto’s en video’s
Bij leuke activiteiten en festiviteiten maken wij foto’s en/of video-opnames van uw kind op de
groep. Deze willen wij graag gebruiken voor onze nieuwsbrief, website en ouderportalen.
Toestemming voor het maken van foto’s/video’s van uw kind.
Toestemming voor publicatie van foto’s van uw kind in onze nieuwsbrief.
Toestemming voor het gebruiken van een foto van uw kind op de eigen
locatie ( fotocollage / digitale fotolijst, etc.).
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Ο ja Ο nee
Ο ja Ο nee
Ο ja Ο nee

Toestemming voor het gebruiken van foto’s van uw kind op de website van Ο ja Ο nee
BSO Oog in Al.
Toestemming voor het plaatsen van foto’s / video’s van uw kind binnen een Ο ja Ο nee
afgeschermd ouderportaal.
Toestemming voor het plaatsen van foto’s / video’s van uw kind binnen
Ο ja Ο nee
afgeschermde social media.

Ophalen van uw kind
Wij gaan er van uit dat u als ouder zelf uw kind ophaalt. Als dit (incidenteel) niet mogelijk is, kunt u
aangeven welke andere volwassene(n) uw kind mogen komen ophalen, zonder dat wij daarvoor
eerst contact met u opnemen.

Persoon 1: ……………………………………
Persoon 2: ……………………………………
Persoon 3: ……………………………………

Relatie met uw kind: ………………………………….
Relatie met uw kind: ………………………………….
Relatie met uw kind: ………………………………….

Overige afspraken
Wij hebben regelmatig te maken met rages zoals skaten of wave boarden. Wij verbieden kinderen
niet om deze activiteiten tijdens BSO tijd uit te oefenen, maar volgens de richtlijnen van de
Stichting Consument en Veiligheid willen we wel dat kinderen pols-, elleboog- en kniebescherming
dragen. Als u dit voor uw kind niet nodig vindt, kunt u dat hieronder aangeven.
Naar de BSO locaties wordt vanaf school gelopen of gefietst. Als uw kind zonder ons toezicht
zelfstandig van de BSO naar huis mag lopen / fietsen, kunt u dat hieronder aangeven.
Van het kind wordt verwacht dat het zich bij het naar huis gaan eerst duidelijk afmeldt bij de BSOgroepsleiding, zodat zij op de hoogte zijn van het vertrek van uw kind.
Ouders/verzorgers nemen zelf de verantwoordelijkheid voor de risico’s die het kind loopt tijdens
de afgesproken periode van afwezigheid bij BSO Oog in Al. BSO Oog in Al kan voor de periode van
afwezigheid niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel bij het kind, het kwijtraken van
eigendommen o.i.d.
Mijn kind mag zonder begeleiding zelfstandig naar de bibliotheek
Ο ja Ο nee
(voor de locatie Cereol)
Mijn kind mag zonder begeleiding zelfstandig naar het park
Ο ja Ο nee
(voor de locatie Cereol) / naar het veld ( voor de locatie Schavuiten)
Mijn kind mag zonder begeleiding zelfstandig naar een activiteit/les van
Ο ja Ο nee
Het Wilde Westen (voor de locatie Cereol)
Mijn kind mag dieren verzorgen in de weide (voor de locatie Cereol)
Ο ja Ο nee
Mijn kind mag zonder begeleiding zelfstandig vanaf het schoolplein naar de Ο ja Ο nee
BSO lopen, wanneer de school uit is. (voor de locatie Cereol)
Mijn kind mag zonder begeleiding zelfstandig vanaf de BSO naar het
Ο ja Ο nee
Duivenhuisje lopen en weer terug. (voor de locatie Cereol)
Toestemming voor het zonder begeleiding zelfstandig van BSO /
Ο ja Ο nee
schoolplein naar huis lopen / fietsen:
Mijn kind mag om ………… uur zelfstandig naar …………………………………………… Ο ja
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Mijn kind mag zonder voorafgaande toestemming tijdens BSO tijd spelen bij vriendje of
vriendinnetje:
Naam …………………………………………………
O ja O ja, eerst mij bellen
Naam …………………………………………………
O ja O ja, eerst mij bellen
Naam …………………………………………………
O ja O ja, eerst mij bellen
Bij ja: Wij SMS’en/bellen/laten een voicemail achter op het hier opgegeven mobiele nummer waar
uw kind die dag gaat spelen, zodat u op de hoogte bent waar uw kind die middag is.
Bij ja, eerst bellen: bij geen contact wordt er niet extern gespeeld.

Ingevuld door ouder / verzorger
Datum
Handtekening
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Naam ouder

