
 
 
Geachte ouder, 
 
Bij Shezaf kinderopvang bieden we graag goede kinderopvang waar uw kind uitgedaagd wordt, plezier heeft 
en veilig is.  Graag gaan we met u in overleg welke wensen u heeft rondom de veiligheid en verzorging van 
uw kind. Met dit toestemmingsformulier kunt u wensen rondom de hieronder beschreven onderwerpen 
aangeven. De beschrijving hoort bij hetgeen u aan de achterzijde toestemming voor verleent, hier staan ook 
de bijbehorende voorwaarden in. Wij adviseren u dan ook deze beschrijving goed door te lezen. Uiteraard is 
er altijd de mogelijkheid om de gegeven toestemming weer in te trekken. 

Uitstapjes 

Wij maken regelmatig uitstapjes met de kinderen. Graag vragen wij uw toestemming voor deze uitstapjes. 
De toestemming kunt u geven met behulp van het bijbehorende toestemmingsformulier. Alle uitstapjes 
vinden uitsluitend plaats onder direct toezicht van één of meerdere pedagogisch medewerkers. Onder 
medewerker wordt tevens een stagiaire verstaan. Er gaat echter altijd minimaal één pedagogisch 
medewerker mee 
met een uitstapje. Bij deze uitstapjes wordt in principe geen gebruik gemaakt van vervoermiddelen. Meer 
over uitstapjes die we maken en hoe we de veiligheid van de kinderen waarborgen kunt u lezen in het 
‘protocol buitenspelen en uitstapjes dagopvang’, te vinden op de website.  
Soms maken we ook speciale uitstapjes, zoals bijvoorbeeld naar het parktheater. Voor deze uitstapjes wordt 
vaak gebruik gemaakt van taxivervoer. Voor het vervoeren van uw kind per taxi vragen wij apart uw 
toestemming.  
 

 
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 zoals de website, busreclame, reclame langs de weg en 
ander PR gericht materiaal.  
 

Het kan zijn dat u wensen heeft rondom de slaapgewoonten van uw kind die ingaan tegen de richtlijnen die 
gesteld zijn rondom het ‘veilig slapen’.  Wij komen indien mogelijk graag in uw wensen tegemoet, maar 
vragen u wel hiervoor te tekenen. Met het tekenen aanvaardt u als ouder de verantwoording voor deze 
slaapgewoonte. Het kan gaan om bijvoorbeeld het op de buik te slapen leggen van een kind wat nog niet zelf 
kan draaien (van buik naar rug en omgekeerd).   
Daarnaast vragen wij uw toestemming voor een aantal verzorgende handelingen, zoals het insmeren van de 
billen met sudocreme en het verzorgen van een wond/bult/blauwe plek of met een homeopathisch middel 
(zoals arniflor en calendula). 

Overig 

Er zijn nog een aantal overige zaken waar we uw aandacht voor vragen: 
- Externe instanties: Ten slotte vragen we u met dit formulier schriftelijk toestemming om contact op te 

nemen met externe instanties zoals het CJG. Uiteraard gaat dit altijd in mondeling overleg met u en 
wordt u betrokken bij de zorgvraag die er ligt.

- Clusters: Het beleid van Shezaf is dat er in clusters wordt gewerkt. Een kind heeft hierdoor als het ware 
een tweede stamgroep. Hoe dit precies wordt vormgegeven is beschreven in het pedagogisch werkplan 
van de locatie welke te vinden is op de website.

- Stamkaart: Het is belangrijk dat de gegevens die wij van uw kind hebben juist zijn. Daarom vragen we u 
deze stamkaart goed te controleren en eventuele wijzigingen door te geven. 



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

Uitstapjes  
Ja/nee 
 

Wijziging met datum & 
paraaf* 

Naar de kinderboerderij   

Naar het centrum/de supermarkt    

Naar het park, bijvoorbeeld Rijnstroompark (Prinsenark) of Bospark 
(Regenboog) 

  

Naar de speeltuin    

Naar de ‘opa’s en oma’s’ (verzorgingstehuis)   

Naar het theater (bijvoorbeeld parktheater of castellum)   

Naar de bibliotheek   

Een uitstapje waarbij gebruik wordt gemaakt van taxi-vervoer of Stint   

 

Beeldmateriaal (intern/extern) 
Ja/nee 
 

Wijziging met datum & 
paraaf* 

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. 

  

 

Slapen en verzorging 
Ja/nee 
 

Wijziging met datum & 
paraaf* 

Ik geef toestemming voor een afwijkende slaapgewoonten,  namelijk 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(bijvoorbeeld buikslapen of het gebruik van een lakentje onder de twee jaar) 

  

Ik geef toestemming om de billen van mijn kind in te smeren met 
verzorgende middelen zoals sudocreme. 

  

Ik geef toestemming om homeopathische middelen zoals arniflor en 
calendula te gebruiken als wondverzorging. 

  

 

Overig 
Ja/nee 
 

Wijziging met datum & 
paraaf* 

Ik geef toestemming om met zorgvragen contact op te nemen met 
externe instanties zoals het CJG. 

  

Ik ben er van op de hoogte dat er bij Shezaf wordt gewerkt met clusters 
en mijn kind een tweede stamgroep heeft. 

  

Ik heb de gegevens op de stamkaart van mijn kind op juistheid 
gecontroleerd. 

  

 
 

  

 
ouder 1 

Naam:   ___________________________ 
 
Datum:  ____ - ____ - ________ 
 
Handtekening: 
________________________________________ 

ouder 2 (indien van toepassing) 

Naam:   ___________________________ 
 
Datum:  ____ - ____ - ________ 
 
Handtekening: 
________________________________________ 


