Zelfstandigheidsverklaring
Kinderopvang ILO is tijdens de opvang verantwoordelijk voor uw kind. Wij kunnen ons
voorstellen dat wij in de toekomst regelmatig vragen zullen krijgen van ouders/ verzorgers
of hun kind bijvoorbeeld zelfstandig naar huis of naar de sportvereniging mag fietsen. Graag
willen wij u de gelegenheid geven om uw kind tijdens de opvang die vrijheid te geven die u
graag voor hem/haar wenst.
Via deze verklaring kunt u aangeven voor welke zelfstandige activiteiten u uw kind
toestemming geeft.
Buitenspelen
Mijn kind mag zelfstandig (zonder toezicht, maar na goedkeuring van de pedagogisch
medewerker) op het haonenhart spelen.
Tijdens het buitenspelen zullen de pedagogisch medewerkers regelmatig bij de kinderen gaan kijken

o
o

Ja
Nee

Mijn kind mag zelfstandig (zonder toezicht, maar na goedkeuring van de pedagogisch
medewerker) in de schooltuin spelen.
Tijdens het buitenspelen zullen de pedagogisch medewerkers regelmatig bij de kinderen gaan kijken

o
o

Ja
Nee

Toiletbezoek
Mijn kind mag zelfstandig naar het toilet.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan tijdens het buitenspelen zelfstandig binnen gaan plassen. Dit geldt
alleen na ook nog goedkeuring van een pedagogisch medewerker.

o
o

Ja
Nee

Zelfstandig naar de opvang komen/zelfstandig naar huis gaan
Mijn kind mag zelfstandig van school naar de opvang komen lopen/fietsen.
o Ja
o Nee
Mijn kind mag zelfstandig (pas na goedkeuring van de pedagogisch medewerker) vanaf de
buitenschoolse opvang naar huis gaan.
o Ja
o Nee
Mijn kind mag zelfstandig (pas na overleg & goedkeuring van de pedagogisch medewerker)
vanaf de buitenschoolse opvang naar zijn/haar club, sport- of muziekles of andere activiteit
gaan.
o Ja
o Nee
Zo ja, op welke dag(en) en hoe laat?
...............................................................................................................................

Speelafspraakjes
Mijn kind mag (na goedkeuring van de pedagogisch medewerker en telefonisch contact met
één van de ouders/verzorgers) bij een vriendje/vriendinnetje gaan spelen. De ouder spreekt
dan met de ouders van het desbetreffende kind af hoe het kind naar huis gaat.
o Ja
o Nee
Ouders/verzorgers van het kind zijn op de hoogte van de risico’s welke een kind kan lopen,
indien het kind niet meer onder toezicht en/of begeleiding staat van een pedagogisch
medewerker van kinderopvang ILO. De ouders/verzorgers aanvaarden dit risico. Dat
betekent dat, wanneer het kind het gebouw van kinderopvang ILO heeft verlaten om met
toestemming van ouders/verzorgers naar huis of naar een club te gaan, het kind niet meer
onder toezicht valt van kinderopvang ILO. De verantwoordelijkheid voor het kind is vanaf dat
moment volledig voor de ouders/verzorgers en kinderopvang ILO kan niet meer
aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of enig ander ongemak of ongeval, hoe ook
genaamd, welke het kind mocht lijden of welke het kind mocht overkomen.
Naam kind :

……………………………………………………..

Geboortedatum :

…………………………………….................

De ouders/verzorgers van bovengenoemd kind geven toestemming voor de hierboven
aangekruiste activiteiten, welke hun kind zelfstandig (zonder toezicht van een pedagogisch
medewerkster) mag ondernemen.

Naam ouder/verzorger: ........................................................
Plaats:

........................................................

Datum:

........................................................

Handtekening ouders:

Handtekening medewerker ILO:

