ZELFSTANDIGHEIDSFORMULIER KINDEROPVANG ’T KASTEEL – JANUARI 2021

ZELFSTANDIGHEIDSFORMULIER
KINDEROPVANG ‘T KASTEEL
Op dit formulier kunt u aangeven waar uw kind toestemming voor heeft op het moment dat hij/zij op BSO ’t
Kasteel aanwezig is. ’t Kasteel kent meerdere locaties met haar eigen zelfstandigheidsgebieden welke
passend zijn bij de leeftijdsfase. Op ieder moment kunt u dit formulier herzien. Het formulier wordt door de
ouder/verzorgers ingevuld en op ’t Kasteel bewaard bij de persoonlijke gegevens van het kind.

GEGEVENS VAN HET KIND
Naam
VERVOER NAAR BSO ‘T KASTEEL
-

Ja

Kinderen in de groepen 1 en 2 (de kleuterklassen)worden door pedagogisch medewerkers in de klas
opgehaald.
Kinderen van groep 3 en hoger komen zelf naar het verzamelpunt bij of in de school waar de
pedagogisch medewerkers de kinderen verzamelen.
Wanneer kinderen zelfstandig van school naar de BSO gaan is er altijd een pedagogisch medewerker
op de BSO locatie aanwezig om de kinderen op te vangen.

Nee
De Pedagogisch medewerkers halen het kind van school en lopen met de kinderen naar
BSO ’t Kasteel.
Het kind komt met de taxi naar BSO ’t Kasteel
Het kind meldt zich bij de pedagogisch medewerker en mag met een groepje zonder
begeleiding naar BSO ‘t Kasteel
Het kind meldt zich bij de pedagogisch medewerker en mag alleen zonder begeleiding
naar BSO ‘t Kasteel
Het kind mag na schooltijd bij een vriendje spelen, na overleg met de pedagogisch
medewerker (vriendjesformulier op volgende bladzijde invullen !)

VERVOER VAN BSO ‘T KASTEEL NAAR HUIS
Ja

Nee
Het kind wordt opgehaald door ouders van BSO ‘t Kasteel
Het kind wordt opgehaald door iemand anders om naar huis of sportclub te gaan.
(indien een kind incidenteel door iemand anders wordt opgehaald geef dit dan door aan de
pedagogisch medewerker)

Het kind mag opgehaald worden door:
relatie tot het kind:
relatie tot het kind:
Het kind mag om
uur zelfstandig naar huis / de locatie van broertje/zusje om daar
samen opgehaald te worden* en belt wel / niet *naar ’t Kasteel als het daar is
aangekomen is.
* graag doorhalen wat niet van toepassing is.
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ZELFSTANDIGHEID
-

De kinderen van de kleuterlocaties, ’t Kasteel de Speelschans en het Croontje dragen bij het
buitenspelen een hesje, zodat zij voor de pedagogisch medewerkers goed zichtbaar zijn.
De kinderen van ’t Kasteel Roomburg dragen een hesje, zodra zij zelfstandig in de Speeltuin mogen
gaan spelen.
Vul alleen hetgeen in wat hoort bij de opvanglocatie van uw kind.

ZELFSTANDIGE ACTIVITEITEN IN DE BUITENRUIMTE VAN BSO ‘T KASTEEL DE SPEELSCHANS
Ja
Nee
Het kind mag zonder direct toezicht buiten spelen in het kleutergedeelte van speeltuin
de Speelschans.
Het kind mag zonder direct toezicht buiten spelen in de gehele speeltuin de
Speelschans, binnen de omheining.
ZELFSTANDIGE ACTIVITEITEN IN DE BUITENRUIMTE VAN BSO ‘T KASTEEL HET CROONTJE
Ja
Nee
Het kind mag zonder direct toezicht op het pleintje voor het Croontje, op het
speelkasteel en het miniveldje voor ’t Kasteel Roomburg spelen.
ZELFSTANDIGE ACTIVITEITEN IN DE BUITENRUIMTE EN OMGEVING VAN BSO ‘T KASTEEL
ROOMBURG
Ja
Nee
Het kind mag zonder direct toezicht op het plein, miniveldje en speelkasteel spelen.
Het kind mag zonder direct toezicht buiten spelen op het grote voorste hockeyveld .
Het kind mag met een groepje zonder begeleiding, spelen in de speeltuin ‘De
Speelschans’ (dit is altijd met duidelijke afspraken samen met andere kinderen en met een hesje)
Het kind mag zelfstandig naar ’t Kasteel de Speelschans voor een boodschap.
Het kind mag zelfstandig naar school om iets op te halen wat hij/zij vergeten is.
Het kind heeft minimaal diploma A en mag mee naar zwemactiviteiten
(Bij kinderen zonder zwemdiploma wordt vooraf toestemming gevraagd voor zwemactiviteiten)

ZELFSTANDIGE ACTIVITEITEN IN DE BUITENRUIMTE EN OMGEVING VAN BSO ‘T KASTEEL TRIGON
Ja
Nee
Het kind mag na schooltijd op het schoolplein spelen en is uiterlijk om 15.45 uur weer
op Trigon en mag daar zelfstandig naar toe lopen of fietsen.
Het kind mag in de wijk samen met een ander kind, boodschappen doen.
Het kind mag samen met een ander kind boodschappen doen bij de DIRK op het
Levendaal voor een activiteit op de groep
Het kind heeft minimaal diploma A en mag mee naar zwemactiviteiten
(Bij kinderen zonder zwemdiploma wordt vooraf toestemming gevraagd voor zwemactiviteiten)

Het kind heeft minimaal zwemdiploma A en mag vlotten bouwen en zwemmen in de
Singel.
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SPORTEN/CLUBS/VERENIGINGEN OP KASTEELDAGEN

Het kind gaat op ___________dag om ___________ uur
O zelfstandig naar: ___________________________________
O opgehaald door: ____________________Telefoon nummer:_________________________

O Het kind komt daarna niet meer terug naar de BSO.
O Het kind komt daarna wel terug naar de BSO en is daar uiterlijk om: __________uur

OVERIGE AFSPRAKEN T.A.V. ZELFSTANDIGHEID

_________-________-________te Leiden.

Handtekening ouder/ verzorger
Naam ouder/verzorger:____________________

IN TE VULLEN BIJ TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN BOVENSTAANDE GEGEVENS
GEGEVENS AANGEPAST/GECONTROLEERD OP DATUM:
HANDTEKENING OUDER
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