
Zelfstandigheidsverklaring  
 

BSO BOON 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 BSO BOON die vrijheid te geven die u als 
ouders/verzorgers graag hem/haar wenst. Op deze zelfstandigheidsverklaring kunt u dan ook aangeven  
welke activiteiten uw kind zelfstandig (en dus zonder toezicht en/of begeleiding van een medewerker van  
BSO BOON) mag ondernemen. Deze bindende afspraken worden gemaakt door ondertekening van deze 
zelfstandigheidverklaring.  

Namens de ouder(s)/verzorger(s) van : 

Geboortedatum:  

BSO BOON vestiging:  
 

Hieronder kunt u door middel van het aankruisen van blokjes aangeven voor welke zelfstandige activiteiten u 
uw kind toestemming geeft:  

 
n Mijn kind mag zelfstandig (d.w.z. zonder toezicht van BSO BOON) vanaf school naar de ophaallocatie van de 

buitenschoolse opvang lopen. 
De buitenschoolse opvang verzamelt op de volgende plek*: 
(*in te vullen door BSO BOON). Het gaat hierbij om de volgende dagen: 
n     Maandag           School eindigt om                   uur. Mijn kind is uiterlijk                        uur bij BOON. 
n     Dinsdag             School eindigt om                   uur. Mijn kind is uiterlijk                        uur bij BOON.  
n     Woensdag        School eindigt om                   uur. Mijn kind is uiterlijk                        uur bij BOON. 
n     Donderdag       School eindigt om                   uur. Mijn kind is uiterlijk                        uur bij BOON.  
n     Vrijdag               School eindigt om                   uur. Mijn kind is uiterlijk                        uur bij BOON. 

 
n Mijn kind mag zelfstandig (d.w.z. zonder toezicht van BSO BOON) vanaf school naar de buitenschoolse opvang 

komen op de fiets. Het gaat hierbij om de volgende dagen: 
n     Maandag           School eindigt om                   uur. Mijn kind is uiterlijk                        uur bij BOON. 
n     Dinsdag             School eindigt om                   uur. Mijn kind is uiterlijk                        uur bij BOON.  
n     Woensdag        School eindigt om                   uur. Mijn kind is uiterlijk                        uur bij BOON. 
n     Donderdag       School eindigt om                   uur. Mijn kind is uiterlijk                        uur bij BOON.  
n     Vrijdag               School eindigt om                   uur. Mijn kind is uiterlijk                        uur bij BOON. 

 
n Mijn kind mag zelfstandig (d.w.z. zonder toezicht van BSO BOON) vanaf BSO BOON naar huis. Het gaat hierbij 

om de volgende dagen: 
n      Maandag           Hij/Zij wordt om                        uur door de begeleider naar huis toe gestuurd. 
n      Dinsdag            Hij/Zij wordt om                        uur door de begeleider naar huis toe gestuurd. 
n      Woensdag        Hij/Zij wordt om                        uur door de begeleider naar huis toe gestuurd. 
n      Donderdag       Hij/Zij wordt om                        uur door de begeleider naar huis toe gestuurd.  
n      Vrijdag               Hij/Zij wordt om                        uur door de begeleider naar huis toe gestuurd. 
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n Mijn kind mag zelfstandig (d.w.z. zonder toezicht van BSO BOON) vanaf BSO BOON naar zijn/haar 
club/sport/muziekles/andere activiteit. Het gaat hierbij om de volgende dagen: 
n      Maandag           Om                           uur 
n      Dinsdag             Om                           uur 
n      Woensdag         Om                           uur 
n      Donderdag       Om                           uur 
n      Vrijdag                Om                           uur 

 
Komt het kind terug naar de BSO?             Ja /          Nee 
Indien ja; hoe laat moet hij/zij uiterlijk terug zijn bij de opvang.   Om uur 

 

Toestemming zelfstandige activiteiten  
De ouder(s)/ verzorger(s) 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 begeleider van BSO BOON. De ouder(s)/ 
verzorger(s) aanvaarden dit risico. Dit betekent dat, wanneer het kind de vestiging van BSO BOON heeft 
verlaten om naar huis of een club te gaan, het kind niet meer onder toezicht en verantwoordelijk valt van  
BSO BOON. 

De verantwoordelijkheid voor het kind is op dat moment volledig voor de ouder(s)/verzorger(s) en kan BSO 
BOON nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of enig ander ongemak of ongeval, hoe 
genaamd ook, welke het kind mocht lijden of welke het kind mocht overkomen. 

Het kind gaat op een consequente manier met de gemaakte afspraken om. Indien de begeleider daar twijfels 
over heeft nemen kan BSO BOON deze regeling eenzijdig ontbinden. 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven vermeld en verleent hierbij tot 
wederopzegging aan hieronder genoemd(e) kind(eren)toestemming om zelfstandig naar BSO BOON te komen 
en/of te verlaten zoals hierboven omschreven. 

 

 

Naam ouder/verzorger (1):  

Datum:  

Handtekening:  

 

Naam ouder/verzorger (2):  

Datum:  

Handtekening:  
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