
 
 

 

 
 

   

      
       Zelfstandigheidverklaring 

 
VAN:  …………………………………………… 

 

                  GROEP: UITKIJKTOREN     
 

Stichting het Uilenest is tijdens de opvang verantwoordelijk voor uw kind. Omdat wij regelmatig 

vragen krijgen van ouders/verzorgers die hun kind zelfstandig naar huis of sportvereniging willen 

laten gaan, willen wij u graag de gelegenheid geven om uw kind tijdens de opvang bij Stichting het 

Uilenest die vrijheid te geven die u als ouders/verzorgers graag voor hem/haar wenst. Op deze 

zelfstandigheidverklaring kunt u dan ook aangeven welke activiteiten uw kind zelfstandig (en dus 

zonder toezicht en/of begeleiding van een leid(st)er van Stichting het Uilenest) mag ondernemen.  

 

Keuzemogelijkheden zelfstandige activiteiten  

Hieronder kunt u door middel van het aankruisen van blokjes aangeven voor welke zelfstandige 

activiteiten u uw kind toestemming geeft:  

 

□ Mijn kind mag zelfstandig (zonder toezicht, maar pas ná overleg & goedkeuring van zijn/haar 

leid(st)er) op het  schoolplein spelen. 

 

□ Mijn kind mag zelfstandig (zonder toezicht, maar pas ná overleg & goedkeuring van zijn/haar 

leid(st)er) alleen of samen met een vriend(in) in de stamgroep blijven. Dit voor maximaal 

een half uur. 

 

□ Mijn kind mag (pas ná overleg & goedkeuring van zijn/haar leid(st)er en telefonisch contact 

met één van de  ouders/verzorgers) bij een vriendje/vriendinnetje gaan spelen en komt 

niet meer terug naar de BSO. De ouders/verzorgers halen hun kind bij het 

vriendje/vriendinnetje op.  

 

 

Toestemming zelfstandige activiteiten  

De 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 leid(st)er van de BSO. De 

ouders/verzorgers aanvaarden dit risico. 

Dat betekent dat, wanneer het kind het gebouw van de Delftsche Schoolvereeniging heeft verlaten 

om met toestemming van ouders/verzorgers naar huis of naar een club te gaan, het kind niet meer 

onder toezicht valt van Stichting het Uilenest.  

De verantwoordelijkheid voor het kind is vanaf dat moment volledig voor de ouders/verzorgers en 

kan Stichting het Uilenest 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: ……………………………………. 

    (voor- en achternaam van het kind) 

 

 

De ouders/verzorgers van bovengenoemd kind geven toestemming voor de hierboven aangekruiste 

activiteiten, welke hun kind zelfstandig (zonder toezicht van een leid(st)er) mag ondernemen. 

 
 
 

Handtekening : …………………………………………………..…Plaats en datum: ………………………..………….... 

 

 

Naam in blokletters: ……………………………………………….………………………..Vader / moeder  


