Formulier

Zelfstandigheids overeenkomst

Ouder – leidster afspraken met betrekking tot het kind: ……………………………………...
Kind mag wel / niet * alleen van school naar de BSO.
Kind mag wel / niet* alleen naar school (VSO + TSO).
Kind mag wel / niet * alleen naar huis. Zo ja, om ……………… uur.
Kind wordt opgehaald door: …………………………………………………………………………..
Heeft u hier een naam ingevuld, dan mag het kind alleen maar met die persoon mee! Komt
er iemand anders, dan moet u hierover bellen.
Kind mag wel / niet * mee buiten het terrein (bijv. boodschappen doen).
Kind mag wel / niet* mee met uitstapjes (in vakanties met openbaar vervoer of eigen
vervoer). Mag uw kind niet mee, dan kunnen wij het in geval van uitstapjes niet opvangen.
Kind mag wel / niet * alleen buiten zijn/spelen.
Kind mag wel / niet * alleen van het plein af
Kind mag wel / niet * na school met een vriendje / vriendinnetje mee (ouder moet dit per keer
melden bij de opvang).
Kind mag wel / niet * per dag hierover zelf beslissen (kind moet eerst afmelden bij de BSO).
Kind mag nadat hij / zij zich gemeld heeft bij de BSO wel / niet * zelf bepalen waar het gaat
spelen (dus ook elders in de wijk).
Kind mag wel / niet * alleen naar sport- / knutsel- / muziekclub (mag uw kind niet alleen, dan
moet u met de leiding overleggen of iemand kan brengen / halen).
* doorstrepen wat niet van toepassing is

Datum

: ………………………………………………

Handtekening ouder : ………………………………………………
(wijzigt er iets aan deze afspraken dan moet u opnieuw dit formulier invullen)

Formulier

Vervoersovereenkomst

Overeenkomst met kind en ouders m.b.t. vervoer van school naar BSO
Naam kind

: …………………………………………………………………………………

Geboortedatum

: …………………………………………………………………………………

Kind mag met ingang van (datum:) …………………………… zelfstandig lopen van school
naar de BSO onder voorwaarde dat hij/zij zich bij het lopen houdt aan de volgende regels:
•
Loopt samen met de andere kinderen die ook zelfstandig naar de BSO gaan. Neemt
dezelfde route als de BSO-leiding.
•
Als de school uit is dient hij/zij binnen 15 minuten bij de opvang te zijn. Gaat niet mee
met vreemde mensen of zonder afspraak met vrienden.
•
Kijkt goed uit en neemt de verkeersregels in acht.
•
Gaat op een consequente manier met afspraken om.
Kind mag met ingang van (datum:) …………………………… zelfstandig fietsen van school
naar de BSO onder voorwaarde dat hij/zij zich bij het fietsen houdt aan de volgende regels:
• Fietst rechtstreeks naar de BSO.
• Neemt geen kinderen achterop.
• Als de school uit is dient hij/zij binnen 15 minuten bij de opvang te zijn. Gaat niet mee
met vreemde mensen of zonder afspraak met vrienden. Kijkt goed uit en neemt de
verkeersregels in acht.
• Gaat op een consequente manier met afspraken om.
Als de bovenstaande afspraken niet nageleefd worden kan deze overeenkomst worden
verbroken en moet hij/zij weer onder begeleiding van BSO-medewerkers van school komen.
Handtekening kind,

Handtekening ouder,

………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening namens de BSO,

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

