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Kruis aan wat van toepassing is voor bovenvermeld(e) kind(eren):
Hij/zij mag zelfstandig (d.w.z. zonder begeleiding van een medewerker van Kindercentrum ‘t Kasteeltje) vanuit school
naar de BSO gaan. Hij/zij komt uiterlijk na minuten nadat de school uit is aan bij ’t Kasteeltje.
Hij/zij mag zelfstandig (d.w.z. zonder begeleiding van een medewerker van Kindercentrum ’t Kasteeltje) de BSO
verlaten. Dat mag vanaf uur (tijdstip waarop hij/zij de BSO mag verlaten).
Hij/zij komt/gaat lopend.
Hij/zij komt/gaat met de fiets.

Ondertekening:
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hieronder vermeld en verleent hierbij tot wederopzegging
aan bovenvermelde kinderen toestemming om zelfstandig naar de BSO te komen en/of te verlaten zoals hierboven
omschreven.

Datum:
Handtekening:

Regeling Toestemming Zelfstandig van en/of naar de BSO gaan
 Het kind meldt zich in eerste instantie bij het verzamelpunt op school bij de medewerker van ‘t Kasteeltje.
 Het kind neemt de route die in samenspraak met ouders en BSO-leiding afgesproken is.
 Als de school uit is dient hij/zij binnen de afgesproken tijd bij de opvang te zijn.
 Kindercentrum ’t Kasteeltje neemt direct contact op met de ouders als het kind niet op de afgesproken tijd op

de BSO is. Ouders moeten daarna zelf actie ondernemen.
 Het kind gaat op een consequente manier met de gamaakte afspraken om, indien groepsleiding daar twijfels

over heeft nemen zij contact op met de ouder(s).
 Kindercentrum ’t Kasteeltje is pas verantwoordelijk vanaf het moment dat het kind zich op de BSO-locatie

meldt bij de groepsleiding.
 Kindercentrum ’t Kasteeltje is niet meer verantwoordelijk vanaf het moment dat het kind zijn/haar vertrek meldt

bij de groepsleiding.
Ruimte voor aanvullende afspraken:

Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar / inleveren op Kempenlandstraat 1, 5262GK, Vught

TOESTEMMING ZELFSTANDIG VAN EN/OF NAAR DE BSO GAAN

Naam ouders:
Adres:
Postcode/woonplaats:

Voornaam 1
e

kind:
Achternaam:

Voornaam 2
e

kind:
Achternaam:

Voornaam 3
e

kind:
Achternaam:
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