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Formulier Toestemming buitenschoolse opvang* 

1            

  Datum van invullen:       

Gegevens kind 
Naam              jongen       meisje 
Geboortedatum dd - mnd -jaar  
BSO-locatie       Groep:       

Indien uw kind van een tweede basisgroep gebruik maakt, betreft dit groep:       

       
Plaatsing tot: dd - mnd -jaar 

Gegevens ouder/verzorger  
Naam              moeder /  vader 
Adres             
Postcode en woonplaats             

 
Uitstapjes 
• Tijdens de reguliere opvang maakt de pedagogisch medewerker uitstapjes met de kinderen in de omgeving van de locatie (bv. 
boodschap/bezoek speeltuin). Hiervoor heeft KMN Kind & Co een collectieve WA-verzekering afgesloten. U wordt voor- of achteraf door 
de pedagogisch medewerker op de hoogte gebracht van het uitstapje.  
• In vakanties, op vrije dagen en op studiedagen worden er door de BSO locaties vakantie uitstapjes georganiseerd. Dit betreft veelal 
uitstapjes die langer duren en verder weg zijn van de locatie. Voor een dergelijk uitstapje kan een  vervoersmiddel worden gebruikt  
zoals een busje van de locatie of openbaar vervoer. Over deze vakantie uitstapjes wordt u van te voren door de locatie geïnformeerd.  
Toestemming voor het maken van een uitstapje met pedagogisch medewerker(s) in de 
omgeving van de locatie   Ja  Nee 
Toestemming voor het meegaan met vakantie uitstapjes  Ja  Nee 
Adresgegevens voor oudercommissie  
De oudercommissies van KMN Kind & Co sturen zo nu en dan een brief aan ouders zonder tussenkomst van KMN Kind & Co. Om die 
reden is de OC graag in het bezit van uw (e-mail)adres.  
Toestemming voor het verstrekken van uw adresgegevens/e-mail aan de OC  Ja   Nee 
 Maken van foto’s en video’s  
Bij verjaardagen of festiviteiten maken ouder(s)/verzorger(s) of pedagogisch medewerker(s) foto’s en/of video-opnames van de 
kinderen op de groep, dus mogelijk ook van uw kind. Graag willen wij weten of u toestemming geeft voor het maken van foto’s/video’s 
van uw kind op de groep. En of deze foto’s gebruikt mogen worden voor bijv. de nieuwsbrief en social media.  
Toestemming voor het maken van foto’s/video’s van uw kind op de groep  Ja  Nee 
Toestemming voor het gebruiken van een foto van uw kind voor de nieuwsbrief  Ja  Nee 
Toestemming voor het gebruiken van een foto van uw kind op de eigen locatie 
(fotocollage/digitale fotolijst/flat screen) 

 Ja  Nee 

Toestemming voor het gebruiken van foto’s van uw kind in (wijk)krant en op de Facebook-
pagina en het Twitter-account van KMN Kind & Co 

   Ja  Nee 

Toestemming voor het plaatsen van foto’s/video van uw kind binnen het afgeschermde 
ouderportaal “Mijn KMN Kind & Co” 

  Ja  Nee 

 Ophalen van het kind 
Wij gaan er vanuit dat u als ouder uw kind zelf ophaalt. Als dit niet altijd mogelijk is voor u kunt u aangeven wie anders uw kind mag 
komen ophalen, zonder dat er daarvoor eerst contact met u wordt opgenomen. 
Persoon 1:                                                                               Relatie 1:       
 
 
Persoon 2:                                                                               Relatie 2:       
 
 
Persoon 3:                                                                               Relatie 3:       
 
 

                                                
* Formulieren Toestemming en Kindgegevens moeten jaarlijks worden geactualiseerd en voorgelegd aan ouders ter ondertekening. 
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Overig/locatie specifiek 
• We hebben regelmatig te maken met rages, zoals skaten of waveboarden. Wij verbieden kinderen niet om deze activiteiten tijdens de 
BSO-uren uit te oefenen, maar volgens de richtlijnen van de Stichting Consument en Veiligheid willen we wel dat kinderen dan pols- 
elleboog- en kniebescherming dragen. Als u dit voor uw kind niet nodig vindt, kunt u toestemming geven om geen of gedeeltelijk 
bescherming te dragen. 
• Beleid: op het BSO-terrein van een locatie spelen kinderen tot 8 jaar onder toezicht van een pedagogisch medewerker   
Als uw kind (jonger of ouder) zonder toezicht op het terrein mag spelen, kunt u dat hieronder aangeven. 
• Kinderen kunnen soms deelnemen aan activiteiten op een andere locatie waarbij zij bv. gebruik maken van de fiets om de afstand te 
overbruggen. Als uw kind zonder toezicht zelfstandig mag lopen/fietsen, kunt u dat hieronder aangeven. 
Mijn kind mag zonder bescherming skaten/waveboarden/e.d. 
(toestemming voor het niet/gedeeltelijk dragen van beschermingsmaterialen tijdens skaten/ wave-
boarden, aanvullen met specifieke activiteite.d.)  
Opmerking/ afspraak:       

  Ja  Nee 

Toestemming voor het zonder toezicht spelen op het BSO-terrein    Ja  Nee 
Toestemming voor het zonder toezicht zelfstandig lopen    Ja  Nee 
Toestemming voor het zonder toezicht zelfstandig fietsen    Ja  Nee 
Beperkte toestemming voor het zelfstandig fietsen van/naar:   

1.       
2.       
3.       
4.       

 

 
  Ja  
  Ja  
  Ja  
  Ja 

 
 Nee 
 Nee 
 Nee 
 Nee 

Beperkte toestemming voor het zelfstandig lopen van/naar:   
1.         
2.         
3.         
4.         

 

 
  Ja  
  Ja  
  Ja  
  Ja 

 
 Nee 
 Nee 
 Nee 
 Nee 

Toestemming voor **      
 
 

  Ja  Nee 

Toestemming voor **      
 
 

  Ja  Nee 

Toestemming voor **      
 
 

  Ja  Nee 

** Als er vragen zijn over toestemming verlenen m.b.t. een bepaalde activiteit/handeling, raadpleeg de afdeling kwaliteit. 
 
Ingevuld door ouder/verzorger  
Datum dd - mnd -jaar dd - mnd -jaar 
Handtekening   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hebben persoonsgegevens nodig om de opvang van uw kind zo passend mogelijk te verzorgen en daar met u over te 
communiceren. Met het ondertekenen van dit document geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken in onze 
administratie. Wij zullen uw gegevens zorgvuldig en veilig behandelen en niet voor andere doeleinden gebruiken. 
In onze privacy verklaring  https://www.kmnkindenco.nl/privacyverklaring/ kunt u lezen wat ons beleid is aangaande de 
verwerking van persoonsgegevens. 

https://www.kmnkindenco.nl/privacyverklaring/

