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Uitleg bij de toestemmingsvragen. 
 

Onderstaand treft u per onderdeel een uitleg betreffende de toestemming die wij 

u vragen. U kunt in het ouderloket later nog toestemming geven of het weer be-

eindigen. Voor de privacy geeft u bij aanmelding toestemming en bij het tekenen 

van de plaatsingsovereenkomst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden 

voor Kinderopvang – Dagopvang en Buitenschoolseopvang zoals ze bij de 

Brancheorganisatie zijn opgesteld. 

 

Toestemming foto’s en fotowebsite 

De  medewerksters van De Blokkentoren maken diverse foto’s van uw 

kind(eren) tijdens de opvang. Te denken valt aan verjaardagen, uitstapjes of zo-

maar. Deze foto’s kunnen worden gebruikt om op de website te zetten, op te 

hangen of  af te drukken in een flyer. 

De foto’s kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden dit betekent dat wij 

meerdere toestemmingen van u vragen. 

U kunt toestemming geven voor drie onderdelen t.w.: 

❖ De Blokkentoren foto’s van mijn kind(eren)/pleegkind(eren) mag maken. 

Deze foto’s worden dan op de afgeschermde fotowebsite geplaatst. 

❖ De Blokkentoren de foto’s mag gebruiken om op haar openbare website te 

plaatsen. 

❖ De Blokkentoren de foto’s mag gebruiken om in de krant, bij een artikel of in 

een flyer te plaatsen en mag uitprinten om op te hangen.  

 

Als u voor geen van bovenstaande onderdelen toestemming geeft worden er geen 

foto’s van uw kind gemaakt. Mocht dit bij toeval wel gebeuren dan worden de foto’s 

van uw kind vernietigd. 

 

De, afgeschermde, fotowebsite kan alleen bezocht worden met een wachtwoord en 

inlogcode. De foto’s die op deze website staan kunnen door alle ouders, die een in-

logcode hebben, bekeken en eventueel gedownload worden. Dit alleen voor eigen ge-

bruik. 

Als u toestemming geeft voor de afgeschermde fotowebsite dan ontvangt u via de 

mail een inlogcode en wachtwoord. Inloggen kan via de gestuurde mail of via de but-

ton op de website. 

Na beëindiging van de opvang kunt u nog drie maanden de fotowebsite bezoeken 

daarna wordt uw account verwijderd. 

 

In verband met de privacy van de kinderen mag u als ouder/verzorger geen foto's ma-

ken, met uw eigen camera, mobiele telefoon of ander toestellen tijdens de opvangtij-

den. 

 

Ut Trepke maakt geen gebruik van facebook. 

 

Toestemming uitstapjes 

Op de Blokkentoren worden weleens activiteiten voor de kinderen georganiseerd die 

buiten de groepsruimte of de locatie plaatsvinden. Uw kind mag alleen mee met uit-

stapjes als u daarvoor uw toestemming geeft.  
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Bij uitstapjes is er altijd voldoende groepsleiding aanwezig. De kinderen en de 

groepsleiding zijn tijdens de uitstapjes verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid 

en ongevallen. 

Onder uitstapje wordt ook een wandeling, fietstochtje, bezoek aan het park, speel-

plaats of het doen van een boodschap bedoeld.  

 

Vervoersregeling 

Het vervoer van kinderen in de auto is in Nederland aan een aantal wettelijke regels 

gebonden. 

Auto’s worden steeds veiliger. Met behulp van kreukelzones, kooiconstructies en air-

bags helpen zij de inzittenden te beschermen. De autogordels vormen hierbij een on-

misbare schakel. 

Maar autogordels zijn ontworpen voor volwassenen. Voor kinderen tot 1,35 à 1,50 

meter (dat kan per auto verschillen) werken ze veel minder goed en voor baby’s zijn 

ze totaal ongeschikt. 

Kinderen hebben in de auto net zoveel recht op goede bescherming als volwassenen. 

Daarom is in Europa afgesproken dat het gebruik van goedgekeurde kinderzitjes (au-

tostoeltje en zitting verhoger) voor kinderen verplicht wordt. Om de regels in de 

praktijk hanteerbaar te maken, worden er enkele uitzonderingen gemaakt. 

 

Per 1 januari 2017 gelden de volgende regels: 

• Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten een autostoeltje of zitting verhoger ge-

bruiken 

• Kinderen groter dan 1,35 m en volwassenen (18 jaar en ouder) moeten de au-

togordel gebruiken en mogen zo nodig ook een zitting verhoger gebruiken 

• De autostoeltjes en zitting verhoger moeten goedgekeurd zijn volgens ECE-

reglement 44/03 (of hoger: 44/04). Dit is te zien aan een keuringslabel of -

sticker. Voor een goede werking moet het autostoeltje of de zitting verhoger 

op de juiste manier zijn 

vastgezet. Dit is te zien aan een keuringslabel of- sticker. 

• Neem te allen tijde de veiligheidsregels in acht. 

 

Toevoeging zoals vervoer bij de Blokkentoren geschiedt: 

• Vervoer per auto door de Blokkentoren vindt plaats tijdens de opvanguren. 

• De Blokkentoren heeft bij haar auto een inzittendenverzekering afgesloten. 

Dit geldt ook voor de auto’s van een pedagogisch medewerksters als zij kin-

deren vervoert. 

• Kinderen worden vervoerd volgens de regels die per 1 januari 2017 gelden 

zoals hierboven vermeldt. 

 

Onze uitgebreide vervoersregeling kunt u aanvragen. 

 

Oudercommissie 

In het informatieboekje staat omschreven wat de oudercommissie doet. Mocht u zin 

hebben om in de oudercommissie plaats te nemen dan kunt u hier ja invullen. 

 


