
 
 
Geachte ouder, 
 
Als Shezaf kinderdagverblijven streven wij er naar om uw kind een veilige en uitdagende omgeving te bieden.  

Naarmate een kind ouder en zelfstandiger wordt kan een kind de behoefte krijgen aan meer vrijheden. Vaak 
ontstaat de behoefte zijn/haar speelterrein uit te breiden en de zelfstandigheid te vergroten. Om hier aan 
tegemoet te komen bieden wij u als ouder de mogelijkheid om uw kind zelfstandig en met beperkt toezicht 
van de pedagogisch medewerker te laten buiten spelen op het speelterrein van basisschool De Tamboerijn. 
Als de kinderen toestemming hebben om naar het speelplein te gaan, mogen ze alleen gaan als ze met twee 
of meer kinderen zijn, ook mogen de kinderen niet alleen terugkomen.   
 
In sommige gevallen kan het voorkomen dat u als ouder graag wilt dat uw kind zelfstandig en zonder 
begeleiding: 
* naar de BSO-locatie mag gaan 
* de BSO-locatie mag verlaten 
 
Indien u uw kind bepaalde vrijheden wilt geven kunt u dit doen door het invullen van het 
toestemmingsformulier en deze ondertekend aan een pedagogisch medewerker van de BSO te 
overhandigen. 
Mocht u van gedachte veranderen of als blijkt dat uw kind de vrijheid (nog)niet aan kan, kunt u dit 
toestemmingformulier intrekken door opnieuw dit originele formulier te ondertekenen.  

Wij maken regelmatig uitstapjes met de kinderen, met name in de schoolvakanties.  
Er zijn een aantal uitstapjes waar wij specifiek uw toestemming voor vragen. Deze toestemming kunt u geven 
het bijbehorende toestemmingsformulier. Alle uitstapjes vinden uitsluitend plaats onder direct toezicht van 
pedagogisch medewerkers.  
 
Specifieke voorwaarden 
Er zijn echter een aantal situaties waar een specifieke voorwaarde voor geldt. Dit zijn: 
1. Strand Zegerplas: Indien uw kind nog niet in bezit is van zwemdiploma dient u zelf te                                     

zorgen voor een drijfmiddel bv zwemvleugels. 
2. Zwembad De Hoorn: Alleen als uw kind in bezit is van minimaal zwemdiploma A. 
3. Activiteiten op het water bv roeien: Hierbij dragen wij er zorg voor dat alle kinderen een zwemvest aan 

hebben. 
4. Vervoer met auto: Indien nodig zorgt de ouder zelf voor een passende stoelverhoger. 
5. Zelf fietsen: Dit is mogelijk voor kinderen vanaf 7 jaar. Is uw kind jonger en wilt u graag dat uw kind zelf 

meefietst naar een uitstapje, dan dient u dit te overleggen met de pedagogisch medewerker.  
Uiteraard dient de ouder zelf een passende fiets mee te nemen voor het kind. 

 
 

Graag vragen wij uw toestemming voor het intern en/of extern gebruiken van beeldmateriaal waar uw kind 
herkenbaar op staat. Onder beeldmateriaal voor intern gebruik wordt onder andere verstaan: de app/ 
website van Konnect (alleen de ouders van het kind kunnen de foto’s en het schriftje bekijken) het gebruik 
van beeldmateriaal tijdens vergaderingen en/ of ouderavonden. Onder beeldmateriaal voor extern gebruik 
wordt verstaan: foto’s voor reclamedoeleinden en ander PR gericht materiaal.  



 De ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) van : 
 
Naam kind: __________________________________  Geboortedatum kind: ____ - ____ - ________ 
 
Geven hierbij toestemming voor het volgende :  

Zelfstandigheid  

Datum 
toestemming 
 

Naam & 
handtekening 
ouder 

Datum  
eventuele 
intrekking 

Ik geef toestemming aan Shezaf om mijn kind zelfstandig te 
laten buiten spelen op het speelterrein van basisschool De 
Tamboerijn. Mijn kind loopt zelfstandig van BSO De 
Schatkamer via de voor hem/haar bekende weg naar het 
speelterrein.  
*Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor het kind samen gedragen 
door de ouders, de pedagogisch medewerkers en het kind zelf.  

   

Ik geef toestemming aan Shezaf om mijn kind zelfstandig 
naar de BSO-locatie te laten gaan. 
*Hiermee ontslaat u Shezaf van haar verantwoordelijkheid tot het 

moment dat uw kind de BSO-locatie heeft bereikt. 

   

Ik geef toestemming aan Shezaf om mijn kind zelfstandig de 
BSO-locatie te laten verlaten. 
*Hiermee ontslaat u Shezaf van haar verantwoordelijkheid vanaf het 
moment dat uw kind de BSO-locatie zelfstandig verlaat. 

   

 
Uitstapjes en vervoer 

Ik geef toestemming aan Shezaf om met mijn kind naar het 
strand aan de Zegerplas te gaan.  
* zie voorwaarde 1 

   

Ik geeft toestemming aan Shezaf om met mijn kind naar 
zwembad De Hoorn te gaan. 
* zie voorwaarde 2 

   

Ik geef toestemming aan Shezaf om mijn kind deel te laten 
nemen aan activiteiten op het water. 
* zie voorwaarde 3 

   

Ik geef Shezaf toestemming aan Shezaf om mijn kind deel te 
laten nemen aan activiteiten op het (natuur)ijs. 

   

 

Ik geef toestemming aan Shezaf om mijn kind mee te 
nemen in de auto van het personeel van Shezaf.  
* zie voorwaarde 4 

   

Ik geef toestemming aan Shezaf om mijn kind met 
uitstapjes te laten vervoeren door een taxibedrijf. Vanzelf-
sprekend in het bijzijn van een medewerker van Shezaf. 

   

Ik geef toestemming aan Shezaf om mijn kind zelf te laten 
fietsen. Vanzelfsprekend in het bijzijn van een medewerker 
van Shezaf.  
* zie voorwaarde 5 

   

Ik geef toestemming aan Shezaf om samen met mijn kind te 
reizen met het openbaar vervoer. Vanzelfsprekend in het 
bijzijn van een medewerker van Shezaf. 

   

 
Beeldmateriaal (intern/extern) 

Ik geef toestemming voor het intern gebruiken van 
beeldmateriaal waar mijn kind op staat. 

   

Ik geef toestemming voor het extern gebruiken van 
beeldmateriaal waar mijn kind op staat. 

   

 


