
 

ToestemmingsFormulier Kinderopvang ‘t Knuffeltje 
 
De ouder(s)/verzorger(s) van: 

 
Achternaam: …………………………………………………………………………… 
 
Voornaam: ………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………….. 

 
Geven hierbij toestemming per onderdeel voor: 
Algemeen 
Ja/nee hem/haar mee uit wandelen te nemen onder begeleiding van ’t Knuffeltje 
 
Ja/nee hem/haar mee te nemen naar een winkel, supermarkt, markt onder begeleiding van ’t 

Knuffeltje 
 
Ja/nee hem/haar aan activiteiten mee te laten doen buiten het kinderdagverblijf onder begeleiding 

van ’t Knuffeltje 
 
Ja/nee hem/haar in een auto te vervoeren onder begeleiding van ’t Knuffeltje 
 
 
Ja/nee hem/haar te fotograferen/filmen in de groep voor interne publicaties op de website, 

facebook, nieuwsbrieven, uitsluitend beschikbaar voor alle ouders en medewerkers van ‘t 
Knuffeltje. 

 
Ja/nee hem/haar te fotograferen/filmen in de groep voor gebruik bij externe publicatie op de 

website, de bedrijfsfacebook en in externe publicaties, uitsluitend ter promotiedoeleinden 
van ’t Knuffeltje. 

 
 
Ja/nee gebruik van e-mail adres van ouder(s)/verzorgers(s) voor het toesturen van nieuwsbrieven 

en/of overige informatie aangaande het kind/groep. 
 
Brengen en halen 
Ja/nee hem/haar zelfstandig met begeleiding van ’t Knuffeltje laten fietsen  
 
Ja/nee  hem/haar zelfstandig zonder begeleiding van een pedagogisch medewerker van ‘t 

Knuffeltje vanuit school naar de NSO te laten gaan ( fietsen of lopen). Hij/zij komt uiterlijk 
na……. minuten nadat de school uit is aan bij ‘t Knuffeltje. 

 
Ja/nee  hem/haar zelfstandig (d.w.z. zonder begeleiding van een pedagogisch medewerker van ‘t 

Knuffeltje) vanuit de NSO naar huis te laten gaan (fietsen of lopen) vanaf……… uur 
 door …………………………. opgehaald te worden van de NSO (relatie invullen zoals broer, 

oma etc. ) op de volgende dagen: 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
Externe activiteiten 
ja/nee   hem/haar zelfstandig (d.w.z. zonder begeleiding van een pedagogisch medewerker van ‘t 

Knuffeltje) naar een club of activiteit buiten de NSO te gaan. Ouder(s)/verzorger(s) zijn op 
de hoogte van de aard van de activiteit, naam en adres van de organisatie, alsook het 
tijdstip en tijdsduur van de activiteit.  
 
Activiteit……………………………………………………………………………………………… 
Dag……………………………………………………………………………………………………… 
Tijdstip vertrek…………………………………………………………………………………….. 
Tijdstip terugkomst………………………………………………………………………………. 
Contactgegevens…………………………………………………………………………………… 

 
In dit toestemmingsformulier leggen we vast wat uw kind wel en niet zonder begeleiding van ’t Knuffeltje mag ondernemen. Dit betekent dat 
de activiteiten die zonder begeleiding mogen gebeuren altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s) vallen en dat ‘t 
Knuffeltje tijdens deze activiteiten op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of letsel aan het kind, of veroorzaakt 
door het kind. 

Naam ouder(s)/verzorger(s): ………………………………………………………………………………………………………… 
Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Naam pedagogisch medewerker ‘t Knuffeltje:…………………………………………………………………………………. 
Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ingevuld d.d………………………………………………Plaats:………………………………………………………………………. 


