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Zelfstandigheidcontract (Ouder/verzorger) "BSO De Droomengeltjes" 

 

Naam Groep  : ______________________________________________________________ 

 

Naam Kind  : ______________________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Naam ouder/verzorger : ______________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer  : ______________________________________________________________ 

 

Emailadres  : ______________________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Geeft hierbij toestemming dat het kind zelfstandig van school  Op:  O maandag 

naar BSO "De Droomengeltjes" mag reizen:     O dinsdag 

O op de fiets  O lopend      O woensdag 

          O donderdag 

          O vrijdag 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Geeft hierbij toestemming dat het kind zelfstandig van    Op:  O maandag 

"BSO De Droomengeltjes"naar huis mag reizen:     O dinsdag 

O op de fiets  O lopend      O woensdag 

          O donderdag 

          O vrijdag 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Van het kind wordt verwacht dat hij/zij zich naar huis gaan duidelijk afmeldt bij de BSO leiding, zodat zij op de hoogte 

zijn van de afwezigheid van het kind. Ouder(s)/verzorger(s) nemen zelf de verantwoordelijkheid voor de risico's die 

het kind loopt tijdens de afgesproken periode van afwezigheid bij BSO "De Droomengeltjes" 

BSO De Droomengeltjes kan voor de periode van afwezigheid niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel bij het 

kind, het kwijtraken van eigendommen o.i.d. 

 

 

Datum:        Handtekening ouder/verzorger: 

 

________________________________   

 

 

Naam ouder/verzorger: 

 

________________________________    ____________________________ 

 

 

 

  



BSO De Droomengeltjes 
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Zelfstandigheidcontract (kind) "BSO De Droomengeltjes" 

 

Ik ben    : ______________________________________________________________ 

 

Ik ga naar BSO of naar huis : ______________________________________________________________ 

 

Algemene afspraken: 

 

o Ik ken de verkeersregels en zal me aan deze regels houden 

 

o Als de school uit is ben ik maximaal 10 minuten later op de BSO De Droomengeltjes 

 

o Ik ga nooit met vreemden mee 

 

o Als er iets niet pluis is ga ik gelijk naar de BSO De Droomengeltjes om dit te melden 

 

o Bij onenigheid of andere voorvallen kom ik dit gelijk bespreken op de BSO De Droomengeltjes 

 

Ja, ik snap de bovengenoemde regels en kan mij aan deze afspraken houden. 

 

 

Datum:        Handtekening Pedagogisch Medewerkster: 

 

________________________________   

 

 

Handtekening kind: 

 

 

 

________________________________    ____________________________ 

 


