Brengen en ophalen van kinderen
Wij gaan ervan uit dat u, als ouder, uw kind zelf komt brengen en ophalen.
Wordt uw kind op vaste dagen of incidenteel door een andere volwassene opgehaald (buren,
opa/oma), dan dient de locatie dit vooraf te weten. U dient hiervoor rechtstreeks de pedagogisch
medewerkers te informeren, want anders geven zij uw kind niet mee!
Met de schriftelijke toestemmingsverklaring van de ouder mag het kind ook opgehaald worden
door een minderjarige (bijvoorbeeld broer of zus). Deze verklaring kunt u opvragen bij de
locatiedirecteur van uw locatie.
Als uw kind op de opvanglocatie is, moet u als ouder altijd telefonisch bereikbaar zijn!
Geef wijzigingen in telefoonnummers daarom altijd meteen door.
Wanneer uw kind ziek is of om andere redenen niet kan komen, dan verwachten wij dat
u dit tijdig doorgeeft aan de locatie. Zie voor ziekmeldingen ‘verzorging en ziekte’
Geef dit ook door aan de bso, zodat zij weet dat we uw kind niet hoeven op te halen op de school.
Van en naar de bso (gekoppelde basisscholen)
Maakt uw kind gebruik van de buitenschoolse opvang, dan wordt het van de (gekoppelde)
basisschool opgehaald of er naartoe gebracht (bij voorschoolse opvang) door de pedagogisch
medewerkers en/of een erkend taxibedrijf. Ook groepshulpen en stagiaires mogen de kinderen
ophalen. Sommige bso’s hebben een vaste Buitenkamer of werken samen met externe partners,
waar kinderen extra activiteiten kunnen doen. We vragen de ouder dan het kind daar te komen
ophalen. Ook tijdens de vakantieweken kunnen wij u vragen uw kind te brengen en te halen op een
andere locatie.
We hebben met verschillende taxibedrijven duidelijke afspraken gemaakt, waardoor de kwaliteit
van de dienstverlening blijvend aandacht heeft; veiligheid staat bij alle partijen voorop.
Wanneer uw kind naar een bso gaat die ‘gekoppeld’ is aan de basisschool van uw kind dan
organiseren en betalen wij het vervoer. Indien er geen plaats is op een locatie voor buitenschoolse
opvang die gekoppeld is aan de school van uw kind, kan uw kind tijdelijk op een andere locatie
geplaatst worden. Totdat er plaats is op de definitieve locatie, verzorgen wij het taxivervoer.
Bij verhuizing van een basisschool wordt de koppeling met een buitenschoolse opvang niet
automatisch voortgezet. Per schooljaar bekijken we of de indeling ongewijzigd kan worden
voortgezet. Wanneer een koppeling van een bso met een school wordt stopgezet, ontvangen
ouders uiteraard een nieuw aanbod.
Het is niet verplicht gebruik te maken van de bso die gekoppeld is aan de basisschool van uw kind.
U kunt ook een andere buitenschoolse opvang kiezen. Wanneer u kiest voor een andere bso dan de
‘gekoppelde bso’ dan bent u als ouder zelf verantwoordelijk voor de organisatie en betaling van het
vervoer van en naar de bso, bijvoorbeeld met een taxi.
Zelfstandig van/naar de bso
Het is ook mogelijk dat (oudere) kinderen zelfstandig van school naar de bso komen, zelfstandig
naar huis gaan en/of zelfstandig vanuit de bso naar hun (sport)club of vriendjes gaan. Hiervoor
hebben wij toestemming van de ouder nodig, die we vastleggen in de ‘toestemmingsverklaring bso’.
Schriftelijke toestemming is ook nodig voor kinderen die deelnemen aan activiteiten van derden.
Ouders bepalen zelf of hun kind hieraan deelneemt en regelen en betalen ook zelf vervoer en
begeleiding van en eventueel naar de bso. Kinderen vallen gedurende het vervoer en de activiteit
onder verantwoordelijkheid van de ouders.
Activiteiten buiten de bso-locatie
Bij activiteiten die door de locatie (bij derden, dus buiten de locatie) worden georganiseerd vragen
wij schriftelijke toestemming aan ouders voor deelname. De locatie regelt het vervoer conform het
vervoersbeleid naar en van de activiteit of spreekt af dat ouders hun kind op de activiteit ophalen.
Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de locatie.

Brengen en ophalen 0-13 jaar / 5 augustus 2014 / Servicebureau Kinderopvang

1/1

