BIJLAGE-I.

Toestemmingsformulier

Dit is een standaard formuLier, dat voor elke leerling

die wordt ingeschreven

ingevuld

zou moeten worden. Het betreft

afspraken over hoe de schooL zal handeLen voor het gevaL een LeerLing ziek wordt op school. Het gaat voor dit formulier
niet om specifieke

medische situaties.

ouders voor het organiseren
Het formulier

N.a.v. de gegevens die worden ingevuld,

kunnen weL gesprekken voLgen met

van de zorg die nodig is voor een Leerling.

kan de volgende informatie

bevatten:

Verklaring Toestemmfngtot tmndelwijze voor als de leerlfng ziek wordt of gewondraa&t op school (bfiíagebij het
inschrijfformuliervan de school)
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar schooL gaat en tijdens de schooLuren ziek wordt, zich verwondt, door een
insect wordt geprikt of iets dergeLijks. In zo'n 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. ALs deze situatie

zich voordoet,

zaL de school

een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met afzondering en rust en zal bij twijfeL aLtijd een arts
geconsuLteerd worden. Na overLeg met een arts zaL eventueeL een zeLfzorgmiddeL worden toegediend.
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:........................................................................................

Naamouder/verzorger:.............
(tevens le waarschuwingsadres)
teLefoon thuis......................

mobieL.

telefoon

mobiel.

werk.......................

Naam, adres, woonpLaats huisarts
telefoon...................,,,,,,,,,,,,

Te waarschuwenpersonen,indien le ouder/verzorgerniet te bereikenis:
1.

Naam...........................................................................-------

Relatie tot leerLing...................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
telefoon
telefoon
2.

thuis.......................................
werk: .......................................

(bijv. vader, tante,

buurvrouw)

mobieL............................

Naam.........

Relatie tot LeerLing
telefoon thuis......

(bijv. vader, tante, buurvrouw)
mobieL.............................

teLefoon werk: .....

Mijn kind is overgevoeLig/aLlergisch
voor de voLgendezaken:

U, ouders/verzorgers,bent verpticht, en ervoor verantwoordeLijk,ervoor te zorgen dat de gegevensop dit formulier
zoLang uw kind bij ons op schooL zit, actueeL zuLlen bLijven en op schooL aanwezig zijn. Het is voor de gezondheid
uw kind, van groot belang dat de gegevens actueel blijven.
Om die reden verkLaart u dan ook dat u veranderingen

Ondertekeningdoor ouders/verzorgers:
Naam:............................................
Plaats:

...............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Datum: ...............--------------------------Handtekening:.................................

direct zult doorgeven

aan de directie

van de schooL.

van

