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Toestemming zelfstandigheid van bso-kinderen 
 

- van en/of naar de gastouder 

- buiten spelen 

- bij vriendje spelen 

- boodschappen doen 

- naar de sportclub/andere activiteit 

 

Het is mogelijk dat (oudere) bso-kinderen zelfstandig naar de gastouder komen of zelfstandig naar 

huis of naar een (sport)club of vriendjes gaan. Of op momenten zonder direct toezicht buiten 

spelen onder gastouder-tijd. We houden als richtlijn 8 jaar aan en vragen schriftelijk toestemming 

van ouders1. Ook jouw kind kan een grotere zelfstandigheid aan en we vragen je deze 

toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Uiteraard kan je deze altijd bijstellen. 

 

Naam ouder/verzorger:  ___________________________________________________________  

 

Adres:  ________________________________________________________________________  

 

Postcode/woonplaats:  ____________________________________________________________  

 

Naam kind: ________________________________  Geboortedatum: _______________________  

 

Gastouder:  ________________________________  

 

Hierbij verklaart de ouder dat het kind:  

 

❑ Zelfstandig van de  school:  ________________________ naar bovengenoemde gastouder gaat, 

❑ op een vaste tijd, namelijk om _________________ uur 

❑ na (telefonisch) contact met de ouders  

 

❑ Zelfstandig van de gastouder naar huis gaat, namelijk: 

❑ op een vaste tijd, namelijk om _________________ uur 

❑ op een tijdstip naar keuze van mijn kind. 

❑ na (telefonisch) contact met de ouders  

 

❑  Zonder toezicht buiten kan spelen (we spreken altijd af dat kinderen zich regelmatig melden) 

 Zo ja, waar?  

 ____________________________________________________________________________  

 

❑  Bij een vriendje of vriendinnetje kan spelen. Zo ja, wie regelt dat? 

❑ de ouders stellen de gastouder op de hoogte 

❑ de gastouder stelt de ouders op de hoogte of laat het kind dit zelf doen 

 ____________________________________________________________________________  

 

 
1 Overal waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s) / vaste verzorger(s) 
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❑ In overleg met de gastouder zelfstandig boodschappen kan doen bij: 

 

 ______________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

 

 

❑  Zelfstandig naar de volgende activiteiten/sportclub kan gaan: 

 

Activiteit dag van/tot 

 

 _______________________   ________________________   ___________________  

 

 _______________________   ________________________   ___________________  

 

 _______________________   ________________________   ___________________  

 

 _______________________   ________________________   ___________________  

 

 

❑ Overige afspraken 

 ______________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

 

• Indien er wijzigingen zijn wordt de toestemmingsverklaring aangepast 

 

 

Ondertekening voor akkoord: 

 

Plaats:  

 

Datum:

 

  

 

 

Handtekening ouder/verzorger:

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________  

 


