
 
 

NAAR SCHOOL, ELKE DAG EEN WETENSCHAP 

TOELATINGSFORMULIER 

1. TOESTEMMING VERLATEN RIJ ZONDER BEGELEIDING 
 

Ik, ouder van ______________________________________________ van klas _______________ geef de 

toestemming aan het schoolteam van GO! Basisschool Klim-Op om mijn kind zelfstandig te 

voet of per fiets te laten vertrekken nadat mijn kind met de rij van de school naar de Handelslei 

werd gebracht. Mijn kind zal zonder begeleiding naar huis gaan. Ik weet dat de 

verantwoordelijkheid van de toezichthoudende leerkracht stopt op het moment dat mijn kind 

de rij verlaat. Mijn kind blijft voor lichamelijke schade verzekerd via de verzekeringspolis van de 

school voor het verdere traject naar huis. 

 

Naam ouder: __________________________________________________ Datum: ___________________ 

 

Handtekening ouder:                                                                        

 

 

TOELATINGSFORMULIER         

2. TOESTEMMING VERLATEN SCHOOL ZONDER BEGELEIDING 
 

Ik, ouder van ______________________________________________ van klas _____________ geef de 

toestemming aan het schoolteam van GO! Basisschool Klim-Op om mijn kind zelfstandig te 

voet of per fiets te laten vertrekken van de school. Mijn kind zal zonder begeleiding naar huis 

gaan. Ik weet dat de verantwoordelijkheid van de toezichthoudende leerkracht stopt op het 

moment dat mijn kind de klasrij verlaat. Mijn kind blijft voor lichamelijke schade verzekerd via 

de verzekeringspolis van de school voor het verdere traject naar huis. 

 

Naam ouder: __________________________________________________ Datum: ___________________ 

 

Handtekening ouder:                                                                                                           

  



 
 

NAAR SCHOOL, ELKE DAG EEN WETENSCHAP 

TOELATINGSFORMULIER 
 

3. TOESTEMMING AFSTAPPEN VAN DE SCHOOLBUS ZONDER 

BEGELEIDING 
 

Ik, ouder van ______________________________________________ van klas _____________ geef de 

toestemming aan het schoolteam van GO! Basisschool Klim-Op om mijn kind met de schoolbus 

af te zetten aan de afgesproken afstaphalte. Mijn kind zal zonder begeleiding naar huis gaan. 

Ik weet dat de verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleidster stopt op het 

moment dat mijn kind de schoolbus verlaat. Mijn kind blijft voor lichamelijke schade verzekerd 

via de verzekeringspolis van de school voor het verdere traject naar huis. 

 

Naam ouder: __________________________________________________ Datum: ___________________ 

 

Handtekening ouder:                

 

 

 

 

 

 

 

 


