Kindercentrum

Kindercentrum Broekie
De Gildekamp 60-06
6545 LX Nijmegen
Telefoon; 024 3886731
E mail; info@Broekie.NU
Bank, AbnAmro; 61.31.28.656
Handelsregister; 10143456

Zelfstandigheidsverklaring
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Kindercentrum Broekie is tijdens de opvang van uw kind verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de opvang
van uw kind(eren), conform de wet en regelgeving, maar zeker ook conform ons beleid en uw wensen.
Wij en U, zien dat kinderen op een bepaalde leeftijd zelfstandiger worden en een zekere verantwoordelijkheid
aankunnen en er ook om vragen. U kunt hierbij aan diverse activiteiten denken zoals bijvoorbeeld;
- gedurende de opvang zelfstandig op het schoolplein met activiteiten bezig te zijn,
- zelfstandig vanuit school naar de BSO te komen / vanuit de BSO naar huis gaan,
- na school naar een vriendje vriendinnetje gaan, van waar u uw kind weer ophaalt,
- of om na school eerst aan een andere naschools activiteit deel te nemen en dan naar de BSO te komen,
- of om een bepaalt moment naar bijvoorbeeld de sportvereniging te gaan van waar hij / zij wordt opgehaald
door u of rechtstreeks naar huis gaat.
- ………… zelf door uw kind of u nader in te vullen.
Uiteraard willen wij graag aan deze wensen tegemoetkomen en hebben daarom deze zelfstandigheidsverklaring
samen gesteld.
In deze zelfstandigheidsverklaring geeft u aan u er mee akkoord gaat dat uw kind (eren) zelfstandig ( en dus zonder
toezicht of begeleiding van een pedagogisch medewerker of andere begeleider van Kindercentrum Broekie ) een
activiteit mag ondernemen.
Keuzemogelijkheden zelfstandige activiteiten
Hieronder kunt u aangeven voor welke zelfstandige activiteiten u uw kind toestemming geeft.
Mijn kind mag zelfstandig (zonder begeleiding en toezicht, maar in overleg met en na goedkeuring van de
Pedagogisch medewerker ( PM) / begeleiding van kindercentrum Broekie ):
(Graag het hokje aankruisen.)

 Vanuit huis / school zelfstandig naar de BSO.
 naar huis gaan op de volgende dagen en tijden;

□
□
□
□
□

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Om ………
Om ………
Om ………
Om ………
Om ………

uur
uur
uur
uur
uur





Op het schoolplein van de Kampus spelen ( bijv. voetballen);
In de tuin of groepsruimte van het kindercentrum spelen
Naar de Spar of het Tuincentrum gaan, voor kleine boodschappen.




Bij een vriendje / vriendinnetje gaan spelen, maar moet weer om 17.00 uur op de BSO zijn.
Bij een vriendje / vriendinnetje gaan spelen en komt die dag niet meer terug op de BSO. De ouder(s) /
verzorger(s) halen hun kind dan bij het vriendje / vriendinnetje op.



Naar zijn / haar, sport / club / muziekles / scouting / naschoolse / andere activiteit gaan op de volgende
dag(en);
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□
□
□
□
□

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Om ………
Om ………
Om ………
Om ………
Om ………

uur
uur
uur
uur
uur

Naar;………………………………………….
Naar;………………………………………….
Naar;………………………………………….
Naar;………………………………………….
Naar;………………………………………….

Adres van de sport / club / muziekles / scouting / naschoolse / andere activiteit:
……………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer;……………………………………
Contactpersoon;……………………………………...
Komt uw kind na de activiteit terug naar de BSO? □ Ja / □ Nee
Zo ja, op welk tijdstip?

□
□
□
□
□

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Terug om ………
Terug om ………
Terug om ………
Terug om ………
Terug om ………

uur
uur
uur
uur
uur

Toestemming zelfstandige activiteiten
De ouder(s) / verzorger(s) van het kind zijn op de hoogte van de risico’s welke een kind kan lopen , indien het kind
niet meer onder toezicht staat van een PM / begeleider van het kindercentrum. De ouder(s) / verzorger(s) aanvaarden
dit risico.
Het aanvaarden van het risico betekend dat, wanneer het kind het gebouw van de BSO heeft verlaten, hij / zij niet
meer onder het toezicht van Kindercentrum Broekie valt. De verantwoordelijkheid voor het kind is vanaf dat moment
voor de ouder(s) / verzorger(s), Kindercentrum Broekie kan dan niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige
schade of enig ander ongemak of ongeval, hoegenaamd dan ook, welke het kind mocht lijden of welke het kind mocht
overkomen.
Naam kind;

…………………………………………………………. Geboortedatum; ……………………..
(voor en achternaam van het kind)

Naam kind;

…………………………………………………………. Geboortedatum; ……………………..
(voor en achternaam van het kind)

De ouder(s) / verzorger(s) van bovengenoemd kind geven toestemming voor de hierboven aangekruiste activiteit ( en),
welke hun kind zelfstandig ( zonder toezicht van Kindercentrum Broekie ) mag ondernemen.
Aantal kruisjes; ……

Handtekening ouder;

………………………………………………………… Plaats en datum; ……………………..

Naam in blokletters; ……………………………………………………..
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