Toestemmingsformulier BSO ‘de Vriendjes’
De ouder(s)/ verzorger(s) van:
Naam:

________________________________________________

Geboorte datum:

________________________________________________

Locatie:

________________________________________________

Geven hierbij toestemming voor het volgende: (aanvinken wat van toepassing is)
Algemeen en activiteiten
O

Mijn kind mag onder begeleiding van een pedagogisch medewerker(s) een wandeling/
uitstapje in de buurt maken.

O

Mijn kind mag onder begeleiding van een pedagogisch medewerker(s) een uitstapje maken,
waarbij gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer of auto van de pedagogisch
medewerker en/of helpende ouder.

O

Mijn kind mag onder begeleiding van een pedagogisch medewerker aan activiteiten
deelnemen die buiten de vaste locatie plaatsvinden.

O

Mijn kind mag (vanaf 8 jaar en onder begeleiding van een pedagogisch medewerker)
gebruik maken van sociale media (twitter, facebook, youtube, etc.)

O

Mijn kind mag in de vakanties/ tijdens margedagen zijn of haar eigen draagbare
multimedia-apparaat/spelcomputer (zonder internetverbinding) meenemen. Dit is geheel
voor eigen risico, wij kunnen niet instaan voor schade / vermissing.

O

Mijn kind is in het bezit van een zwemdiploma:
A* / B* / C* / *Anders, nl. _____________________(*omcirkelen wat van toepassing is)

O

Mijn kind mag zelfstandig (zonder begeleiding van een pedagogisch medewerker) naar een
club of activiteit buiten de BSO gaan waarvan ik als ouder/ verzorger op de hoogte ben.
Activiteit:

_______________________________________

Dag/plaats/ tijd: _______________________________________
Activiteit:

_______________________________________

Dag/plaats/ tijd: _______________________________________
O

Mijn kind mag zelfstandig (zonder directe aanwezigheid van de pedagogisch medewerker)
buiten spelen op het schoolplein. Vanuit het beleid van ‘de vriendjes’ geldt dat kinderen
onder de 8 altijd onder direct toezicht van de pedagogisch medewerker buiten spelen.

O

Mijn kind mag zelfstandig (zonder directe aanwezigheid van de pedagogisch medewerker)
buiten spelen op een andere plaats dan de BSO buitenspeelplaats. Waarbij de volgende
extra afspraken worden gemaakt:

O

Mijn kind mag in overleg en met instemming van de pedagogisch medewerker bij een
vriendje spelen. De volgende afspraken worden hierover gemaakt:

Brengen & halen
O

Mijn kind mag zelfstandig (zonder begeleiding van een pedagogisch medewerker, of andere
volwassene) vanuit de BSO naar huis gaan. Vanaf

O

uur.

Mijn kind kan door de volgende personen (anders dan de ouder(s)/ verzorger(s))
opgehaald worden op de BSO:
Relatie (oma, broer, buurvrouw etc)
Relatie (oma, broer, buurvrouw etc)
Relatie (oma, broer, buurvrouw etc)

Maken foto’s en video-opnames / beeldmateriaal
Op de groep worden incidenteel foto’s en video-opnamen gemaakt van de kinderen. Mogelijk ook
van uw kind. Dit beeldmateriaal kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden.
O

Beeldmateriaal van mijn kind mag op de locatie gebruikt worden. (B.v. voor het ophangen
van foto’s op de groep )

O

Beeldmateriaal van mijn kind mag gebruikt worden binnen BSO ‘de Vriendjes. ( B.v. voor
nieuwsbrieven)

O

Beeldmateriaal van mijn kind mag openbaar gebruikt worden voor openbare uitingen.
( B.v. voor de website )

O

Beeldmateriaal van mijn kind mag gebruikt worden voor openbare uitingen met een PR
Karakter. ( B.v. voor folders, raamstickers, advertenties)

BSO. ‘de Vriendjes’ is niet aansprakelijk voor gebruik van beeldmateriaal door derden.
Overig
0

Ik geef mijn kind toestemming om:

In dit toestemmingsformulier wordt vastgelegd wat uw kind wel en niet mag met en/of zonder
begeleiding van de pedagogisch medewerker van de BSO. Dit betekent dat activiteiten die
zonder begeleiding mogen plaatsvinden altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/
verzorger(s) vallen.

Datum:
Handtekening ouder/ verzorger:

Handtekening pedagogisch medewerker

Data ten behoeve van de jaarlijkse controle van de gegevens:
Datum 1e controle ____________________

Datum 3e controle ______________________

Datum 2e controle ____________________

Datum 4e controle ______________________

*Kinderen vanaf 8 jaar vullen dit formulier samen met de ouder(s) en de PM in.

