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Algemene voorwaarden  
Naschoolse activiteiten (NSA) 

Voor wie 

Brede school Kaskade biedt Naschoolse 

activiteiten (NSA) voor alle kinderen uit de 

omgeving van brede school Kaskade in de 

leeftijd van 2 tot en met 12 jaar. 

 

Waar en wanneer 

De activiteiten vinden zo veel mogelijk in en 

rondom brede school Kaskade plaats. De 

precieze locatie van de activiteit is te vinden 

op de activiteitenladder. De activiteitenladder 

komt maandelijks uit en alle activiteiten staan 

hierin opgenomen. De activiteiten voor de 

schoolgaande kinderen vinden na schooltijd 

plaats. De activiteiten voor de 2 tot 4 jarigen 

kunnen gedurende de hele dag plaatsvinden. 

 

Begeleiders en aanbieders 

De naschoolse activiteiten worden verzorgd 

door de brede school coördinator, 

leerkrachten, medewerkers van Kindkracht 

0/12 of externe aanbieders. 

 

Inschrijven 

U kunt uw kind via onze website ( 

www.dekaskade.nl ) inschrijven. Na 

inschrijving ontvangt u bericht of uw kind kan 

deelnemen aan de activiteit. Per activiteit 

geldt een minimum en een maximum aantal 

deelnemers. Indien er te weinig deelnemers 

voor de activiteit zijn, dan komt deze te 

vervallen. Wanneer er teveel aanmeldingen 

zijn, wordt aan de hand van datum van 

inschrijving geselecteerd. De gegevens van uw 

kind worden aan de begeleider van de 

activiteit ter beschikking gesteld. 

 

Kinderen van de BSO 

Kinderen van de BSO van locatie Spetters 

kunnen ook deelnemen aan de naschoolse 

activiteiten op een opvangdag. De kinderen 

moeten zich wel inschrijven voor de 

naschoolse activiteit en dit aangeven bij de 

BSO.  

 

Begeleiding en absentie  

Het is de verantwoordelijkheid van u als 

ouders om te zorgen, dat uw kind bij de 

naschoolse activiteit aanwezig is. Na 

bevestiging van inschrijving is het de 

bedoeling, dat uw kind aan de hele naschoolse 

activiteit deelneemt. Na de eindtijd van de 

NSA bent u als ouder weer verantwoordelijk 

voor uw kind, dan wel door uw kind op te 

halen of door uw kind zelfstandig naar huis te 

laten gaan. Bij ziekte of afwezigheid van uw 

kind, kunt u dit doorgeven aan de 

contactpersoon van de activiteit. De 

contactpersoon met bijbehorende gegevens 

zijn te vinden op de activiteitenladder. 

Wanneer uw kind op de dag van de 

naschoolse activiteit gebruik maakt van de 

BSO, begeleidt de BSO uw kind naar de 

naschoolse activiteit. Bij voldoende deelname 

vanuit de BSO sluit een pedagogisch 

medewerker aan bij de naschoolse activiteit. 

Wanneer onvoldoende kinderen vanuit de 

BSO deelnemen, zal contact met u worden 

opgenomen op welke wijze uw kind wel of 

niet kan deelnemen.  

 

 

 

 

http://www.dekaskade.nl/
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Data 

De naschoolse activiteiten worden per maand 

via de activiteitenladder verspreid. Tijdens de 

schoolvakanties en op officiële feestdagen 

zullen geen naschoolse activiteiten 

plaatsvinden. 

 

Kosten 

De kosten staan per activiteit vermeld. Bij een 

gemiste activiteit en/of vroegtijdige 

beëindiging worden de gemaakte kosten niet 

geretourneerd.  

 

Externe aanbieders 

We spreken over externe aanbieders wanneer 

de aanmelding van de activiteit niet via de 

website www.dekaskade.nl verloopt. Bij 

externe aanbieders gelden de algemene 

voorwaarden van de externe aanbieder. Bij 

externe aanbieders verzorgt brede school de 

promotie van de activiteit, maar is de externe 

aanbieder zelf verantwoordelijk voor de 

aangeboden activiteit.  

 

Promotie 

Regelmatig wordt beeldmateriaal ( foto’s, 

video’s e.d.) gemaakt tijdens de naschoolse 

activiteiten voor communicatie- en promotie 

doeleinden van brede school Kaskade, 

basisschool de Kiem en Kindkracht 0/12. 

Wanneer u hiermee niet akkoord gaat, dient u 

dit te melden bij de inschrijving van de 

naschoolse activiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaskade regels 

Bij de naschoolse activiteiten hanteren wij de 

Kaskade regels. 

 

Wij doen dit met elkaar, want wij zijn de 

Kaskade Kanjers! 

Iedereen hoort erbij, aardig doen, maakt 

iedereen blij! 

Gaat iets mis dan zeggen wij stop, wij zijn 

eerlijk en lossen het op! 

Wij lopen rustig en ruimen netje op, zuinig zijn 

op spullen, dat vinden wij top! 

Zo zijn, onze Kaskade regels klaar, wij doen dit 

met en voor elkaar! 

 

Wanneer uw kind zich herhaaldelijk en 

ondanks meerdere waarschuwingen tijdens de 

activiteit zich niet kan houden aan deze regels 

en dit gaat ten koste van de andere 

deelnemers, dan behouden wij het recht om 

uw kind de toegang tot de activiteit te 

weigeren. Wij gaan dan natuurlijk in overleg 

met u als ouder. 

 

Uitzonderingen 

In situaties, waarin deze algemene 

voorwaarden niet voorzien, beslist de directie 

van basisschool de Kiem en locatie Spetters 

van Kindkracht 0/12 

 

Meer informatie  

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de 

naschoolse activiteiten of over de algemene 

voorwaarden? Stuur dan een mail naar 

info@dekaskade.nl  

http://www.dekaskade.nl/
mailto:info@dekaskade.nl

