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Gegevens en toestemmingenoverzicht Kindercentrum ’t Molentje 

BSO 
 

 

Korte toelichting: 
Om er zeker van te zijn dat wij de juiste gegevens van u en uw kind hebben, bieden wij u dit 
formulier aan. Het gegevens en toestemmingenoverzicht is een aanvulling op uw huidige 
opvangovereenkomst. Op deze manier worden gegevens en afspraken schriftelijk vastgelegd. 
Om uw gegevens en gemaakte afspraken actueel te houden, zullen wij jaarlijks uw aandacht 
hiervoor vragen. Vriendelijk verzoeken wij u de gegevens zo compleet mogelijk in te vullen. 
De onderwerpen die niet van toepassing zijn op uw kind, hoeft u uiteraard niet in te vullen.  
 

 
Gegevens kind: 
Voor en achternaam: …………………………………………… Geboortedatum: …………………………………………. 
Straat + huisnummer: ……………………………………………….………............................................................. 
Postcode en Woonplaats: ………………………………………….………………………………………………………………… 
Telefoonnummer: ……………………………………………………….…………………………………………....................... 
E-mail adres:………………………………………………….………………………………………........................................ 
 
 

Gegevens ouder(s)/verzorger(s):  
Naam 1:……………………………………….................            Naam 2: ……………………………............................ 
Telefoon mobiel: ……………………………………....             Telefoon mobiel: …………………………………………. 
Telefoon werk: ………………………………………….              Telefoon werk: ……………………………………………. 
E-mail werk:………………………………………………..             E-mail werk: ………………………………................... 
 
 

Overige gegevens: 
Huisarts en telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………................ 
Contactpersoon en telefoonnummer: ……………..…………………………………………………………………………. 
Bijzonderheden: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Toestemming foto en video: 
Hierbij verklaren wij dat we wel/geen toestemming geven om ons kind tijdens verschillende 
gelegenheden te fotograferen dan wel te filmen.  
Wij geven wel / geen toestemming voor het plaatsen van foto’s van activiteiten waar ons kind 
op staat, bijv. in nieuwsbrieven, op onze Facebookpagina  of op de website van Kindercentrum ’t 
Molentje.  
 

Toestemming zwemmen en andere uitstapjes: 
Hierbij verklaren wij wel/geen toestemming te geven voor uitstapjes. 
Hierbij verklaren wij wel /geen toestemming te geven om te gaan zwemmen met ons kind. 
Ons kind is wel/niet in het  bezit van zwemdiploma A / B / C /. 
 



Uitstapjes met de auto: 
Als ons kind meegaat met een uitstapje in een personenauto of  busje hebben wij daar 
wel / geen bezwaar tegen.  
 
 

Toestemming overdracht gegevens: 
Wij geven wel / geen toestemming voor het individueel bespreken van het welbevinden van ons 
kind met het consultatiebureau, de basisschool of andere zorginstellingen.  
 

Zelfstandige activiteiten: 
Hierbij verklaren wij dat ons kind: 
 
Wel / niet  zelfstandig van de  …………………………. school naar de naschoolse opvanglocatie 

mag lopen.  
 
 
Wel / niet zelfstandig naar huis gaat vanuit de opvanglocatie: 
 0  op een vaste tijd, om   ……… uur 
 0  op een tijdstip van keuze van het kind 
 0 na telefonisch contact met de ouders 
 
Wel / niet zonder toezicht buiten mag spelen, zo ja 

waar?....................................................................................................................... 
 
Wel / niet  bij een vriendje mag gaan spelen, zo ja, wie regelt dat? 

0 de ouders, zij stellen de groepsleiding op de hoogte 
0 de groepsleiding, tenzij………………………………………………………………………….. 
 

Wel / niet in overleg met de groepsleiding zelfstandig boodschappen mag doen bij 
………………………………………………………………………………………....................................... 

  
 
Wel / niet  naar een activiteit mag gaan: 
 Activiteit:……………………………………dag:……………………..tijd:…………………………………... 
 
 

Overige afspraken: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ter informatie: 
In dit toestemmingsformulier leggen wij vast wat uw kind wel / niet zonder begeleiding van 
Kindercentrum ‘t Molentje mag ondernemen. Dit betekent dat de activiteiten die zonder 
begeleiding mogen gebeuren altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s) 
vallen en dat Kindercentrum ’t Molentje tijdens deze activiteiten op geen enkele wijze 
aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of letsel aan het kind of veroorzaakt door het 
kind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekeningen: 
Ondergetekenden verklaren het formulier te hebben gelezen en begrepen in samenhang met de 
opvangovereenkomst en desgewenst een kopie van het exemplaar te hebben ontvangen. 
 
Plaats en datum:   
 
 
 
Ouder 1 /   Ouder 2 /       Namens Kindercentrum ‘t Molentje : 

of contracthouder:  of contracthouder: 
 
 
 

 
 
 

Kindercentrum ’t Molentje 
Schoolstraat 1 

4675 BL Sint-Philipsland 
0167-500573 

kdvtmolentje@outlook.com  
www.kindercentrum-tmolentje.nl  

LRK nummer: 390381512  

mailto:kdvtmolentje@outlook.com
http://www.kindercentrum-tmolentje.nl/
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