
 

Toestemmingsformulier  
zelfstandigheid binnen BSO/TSO 

 De tussenschoolse/buitenschoolse opvang is er voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Er zijn 

kinderen die al zelfstandig mogen deelnemen aan activiteiten of die zelfstandig tijdens TSO of naar 

en van de bso komen en gaan. We willen als dit het geval is graag een schriftelijke verklaring. Deze 

verklaring kan ten allen tijde worden aangepast.  

 Wij verzoeken U dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te voorzien van een handtekening.  

 

Onderstaande informatie betreft: 

 Naam kind : ...............................................................  

Geboortedatum : ................................................  

Betreft BSO / TSO* 

 Gegevens ouders; 

Naam: ............................................................... 

Adres: ............................................................... 

 

Hierbij verklaar ik dat mijn kind:  

Zelfstandig van school naar de BSO mag gaan:  

o Op eigen fiets  

o lopend  

o Vanuit klaslokaal naar BSO lokaal 

o anders namelijk...........................................  

 Zelfstandig van BSO naar huis mag gaan:  

o Op eigen fiets  

o lopend  

o Op een vaste tijd, uiterlijk ………………..uur thuis aanwezig 

o Na telefonisch contact met ouders 

o anders namelijk........................................... 

Tijdens TSO/BSO even zelfstandig en zonder toezicht naar huis mag gaan: 



o Op eigen fiets  

o lopend  

o Op een vaste tijd, maximale tijd dat kind weg mag zijn betreft. …………minuten 

o Na telefonisch contact met ouders 

o anders namelijk........................................... 

Tijdens BSO zonder toezicht mag buitenspelen/ Hoe buiten spelen: 

o waar, omschrijving waar dit mag………………………………………………………………………………. 

o maximale tijd dat het kind zonder toezicht buiten mag spelen ………………minuten 

o anders namelijk........................................... 

Bij een vriend/vriendin mag gaan spelen onder BSO tijd. 

o Alleen na schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers 

o Na mondeling/ telefonisch contact met de ouders/verzorgers  

o  Mag ten allen tijde bij ………………..spelen onder BSO tijd  

Gegevens vriend/vriendin  

 Naam/ adres / telefoonnummer  …..........................................................  

  

Halen/brengen naar externe buitenschoolse activiteiten:  

Als kinderen naar (sport) clubje/ koortje willen onder BSO tijd, dan kijken wij naar de mogelijkheden 

tot brengen en/of halen met betrekking tot de personele bezetting en vervoer. De afspraken zijn 

voor bepaalde tijd. Op het moment dat er veranderingen komen, moeten we opnieuw kijken of het 

mogelijk is. Veranderingen kunnen onder andere plaatsvinden door ziekte of veranderingen in het 

rooster van het personeel. Het is een extra service die we bieden mits de mogelijkheden er zijn. We 

kunnen niet altijd aan de verzoeken voldoen.  

 Hierbij verklaar ik dat mijn kind:  

Op maandag / dinsdag / woensdag / donderdag /vrijdag*  

Van BSO naar …................................ gaat, om …..................uur tot ……………………uur 

o zelfstandig  

o Gebracht door BSO Pedagogisch Medewerkers (zolang mogelijk)  

o Anders namelijk...........................  

Van …........................... naar BSO komt, om …..............  

o Zelfstandig  

o Opgehaald door BSO Pedagogisch Medewerkers (indien mogelijk)  

o Anders, namelijk....................................................  

 Overige afspraken m.b.t. zelfstandigheid van kinderen:  



  

 …..................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................... 

  

Opgemaakt te...........................................................datum................................................  

  

 

 
Handtekening (ouder/verzorger):   Voor ontvangst (leidster):  
Plaats :_________________________   Plaats :__________________________  
 
Datum :_________________________  Datum :__________________________  
 
Naam :_________________________   Naam :__________________________  
 
Handtekening:      Handtekening:  
 

 


