KOB CONTRACT
Overeenkomst tussen Kind Ouder en BSO
Naam kind

................................................................ Geboortedatum ..........................................................

BSO Locatie

Villa …………………………………….... Datum………………………………………....................

Afspraken BSO / Ophalen
Wij stellen het op prijs als u zoveel mogelijk zelf uw kind komt ophalen. Oudercontact vinden wij belangrijk in verband met een goede overdracht. Indien
uw kind door een minderjarig persoon wordt opgehaald, nemen wij hiervoor op geen enkel gebied de verantwoording.

Mijn zoon/dochter wordt structureel opgehaald door:……………………………………………… …………….(namen)
Ik, ……………………………………………………………….(ouder) verklaar, dat als ik zelf niet in de gelegenheid ben
om mijn zoon/dochter te komen halen, dat ik er altijd mee akkoord ga, dat mijn zoon/dochter incidentieel opgehaald
mag worden door: …………………..……………………………………… (namen)* en mij hoeft niet telefonisch om
toestemming te worden gevraagd als deze perso(o)n(en) mijn zoon/dochter kom(t)en halen.
Mocht er iemand anders dan bovengenoemde personen uw zoon/dochter komen halen, vragen wij u hier schriftelijke
toestemming voor.
Afspraken BSO / school
Het kind mag:
O zelfstandig lopen/fietsen van BSO naar school en van school naar BSO
O tussen .......... uur en ……..... uur van BSO naar school en tussen .......... uur en …….... uur van school naar BSO
O wel/niet in het donker lopen/fietsen van de BSO naar school en van school naar de BSO (dit is voornamelijk van toepassing
in de wintermaanden)

Onder voorwaarden dat het kind bij het lopen/fietsen zich aan de volgende regels houdt:
 goed uitkijken, neem de verkeersregels in acht;
 ga op een consequente manier met afspraken om;
 neem, tenzij anders afgesproken, dezelfde route als de pedagogisch medewerkers van de BSO;
 loop bij voorkeur samen met andere BSO kinderen die ook zelfstandig naar school en de BSO gaan;
 ga niet mee met vreemden of, zonder afspraak, met vrienden;
 neem geen andere kinderen achter op je fiets.
Afspraken BSO/zelfstandigheid tijdens BSO uren
Het kind mag:
O zelfstandig naar de volgende plaatsen toe
(Buiten het hek spelen, naar het park, naar het dorp, naar de speeltuin, straatnaam e.d.)

O wel / niet in het donker zelfstandig naar de volgende plaatsen toe
(Dit is voornamelijk van toepassing in de wintermaanden)

………………….……………………………………………………………………………………………………..………………
Bespreek duidelijk met het kind waar het naar toe gaat en hoe het daar naar toe gaat. Laat het kind dit zelf
vertellen/herhalen, zodat je kunt controleren of het kind het heeft begrepen.
Onder voorwaarden dat het kind zich aan de volgende regels houdt:
 meld je ieder half uur (in overleg met de ouder kan deze tijd ook aangepast worden);
 meld altijd waar je naar toe gaat ;
 meld of je met of zonder fiets weggaat;
 meld met wie je weggaat.
Afspraken BSO/Vakantie
Het kind mag:
O in de vakanties bij een andere BSO locatie buiten het hek spelen
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O wel / niet in het donker, in de vakantie bij een andere BSO locatie buiten het hek spelen
(Dit is voornamelijk van toepassing in de wintermaanden)

Bespreek duidelijk met het kind waar het naar toe gaat en hoe het daar naar toe gaat. Laat het kind dit zelf
vertellen/herhalen, zodat je kunt controleren of het kind het heeft begrepen.
Onder voorwaarden dat het kind zich aan de volgende regels houdt:
 meld je ieder half uur (in overleg met de ouder kan deze tijd ook aangepast worden);
 meld altijd waar je naar toe gaat;
 meld of je met of zonder fiets weggaat;
 meld met wie je weggaat.
Afspraken BSO/Huis
Het kind mag:

O na telefonische toestemming van de ouder(s) zelfstandig lopen/fietsen naar huis.

Bespreek duidelijk met het kind waar het naar toe gaat en hoe het daar naar toe gaat. Laat het kind dit zelf
vertellen/herhalen, zodat je kunt controleren of het kind het heeft begrepen.
Onder voorwaarden dat het kind zich aan de volgende regels houdt:
 goed uitkijken, neem de verkeersregels in acht;
 ga op een consequente manier met afspraken om;
 geeft een bericht aan de BSO als het kind thuis is aangekomen .
Afspraken BSO/Vereniging
Het kind mag
O deelnemen aan een activiteit/vereniging(naam)..............................................................
O wel/niet op de fiets
O wel/of niet alleen in het donker naar de activiteit / club
(Dit is voornamelijk van toepassing in de wintermaanden)

Bespreek duidelijk met het kind waar het naar toe gaat en hoe het daar naar toe gaat. Laat het kind dit zelf
vertellen, zodat je kan controleren of het kind het heeft begrepen.
Onder voorwaarden dat het kind zich aan de volgende regels houdt:
 je moet daadwerkelijk aan deze activiteit/club deelnemen als je je hiervoor opgegeven hebt
 als je, om welke reden dan ook, een keer niet kan deelnemen aan deze activiteit, bespreken we met je ouders hoe je
afgemeld moet worden bij de activiteit. De club/activiteit is bereikbaar onder telefoonnummer………………...........
Verder gelden dezelfde regels bij als het kind alleen van de BSO naar school gaat en andersom.

Indien ...................................................................... (naam kind) zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, volgt er een
sanctie*.

Handtekening kind

Handtekening namens Kivido BV

Handtekening ouder

* De sanctie kan zijn: Een waarschuwing of (tijdelijk) intrekken van het contract of een gedeelte daarvan. Dit alles gaat
in overleg met de ouders.
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