BIJLAGEN
Bijlage 1. Toestemmingsformulier
Dit is het standaardformulier, dat voor elke leerling die wordt ingeschreven, wordt ingevuld. Het geldt
als bijlage bij het inschrijfformulier en bevat afspraken over hoe de school zal handelen in het geval
een leerling ziek wordt op school. Voor de goede orde: het gaat voor dit formulier niet om specifieke
medische situaties. N.a.v. de gegevens die worden ingevuld, kunnen gesprekken met ouders volgen
voor de zorg die voor een leerling nodig is. Het formulier bevat de volgende informatie:

Verklaring Toestemming tot handelwijze voor als de leerling ziek wordt of gewond
raakt op school
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren bijvoorbeeld ziek
wordt, zich verwondt of door een insect wordt geprikt. In dergelijke gevallen geval zal de school altijd
contact opnemen met u als ouders, verzorgers of met een andere, door u aangewezen, persoon.
Een enkele keer komt het voor dat al deze personen niet te bereiken zijn. Wanneer deze situatie zich
voordoet, zal de school een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is bij een eenvoudige
pijnstiller of afzondering en rust nodig heeft. Bij twijfel zal altijd een arts worden geconsulteerd.
Wilt u aangeven met welke personen achtereenvolgens contact gezocht moet worden als de ouders
niet bereikbaar zijn?
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:
Naam leerling ..........................................................................................................................
Geboortedatum: ......................................................................................................................
Naam 1e ouder/verzorger: .....................................................................................................
Naam 2e ouder/ verzorger: ………………………………………………………………………………………………….
(Tevens 1e waarschuwingsadres)
Telefoon thuis………………………………… mobiel…………………………………
Telefoon werk………………………………… mobiel…………………………………
Naam, adres, woonplaats huisarts ..........................................................................................
Telefoon…………………………………
Te waarschuwen personen, indien ouders/verzorgers niet te bereiken zijn (graag overeenkomend met
eerder opgegeven noodnummers die bij ons bekend zijn):
1.
Naam .............................................................................................................................
Relatie tot leerling………………………………… (bijvoorbeeld: tante, buurvrouw)
telefoon thuis……………………………………… mobiel…………………………………
Telefoon werk………………………………………
2.
Naam .............................................................................................................................
Relatie tot leerling………………………………… (bijvoorbeeld: tante, buurvrouw)
telefoon thuis……………………………………… mobiel…………………………………
Telefoon werk………………………………………
Mijn kind is overgevoelig/allergisch voor de volgende zaken:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

U, ouders/verzorgers, bent verplicht, en ervoor verantwoordelijk, ervoor te zorgen dat de gegevens op
dit formulier zolang uw kind bij ons op school zit, actueel zullen blijven en op school aanwezig zijn.
Het is voor de gezondheid van uw kind, van groot belang dat de gegevens actueel blijven.
Om die reden verklaart u dan ook dat u veranderingen direct zult doorgeven aan de directie van de
school.
Ondertekening door ouders/verzorgers:
Naam ......................................................................................................................................
Plaats .....................................................................................................................................
Datum ....................................................................................................................................

Handtekening .........................................................................................................................

