
Toestemmingsformulier “Het kind wordt ziek op school” (bij elk kind jaarlijks invullen). Gebruiken 
als bijlage bij het inschrijfformulier van 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 de ouder(s)/verzorger(s) of met een andere, door ouder(s)/verzorger(s) aangewezen, 
persoon, om te overleggen welke acties er moeten worden ondernomen. Een enkele keer komt het 
voor dat deze personen niet te bereiken zijn. Er zal geen medicatie worden gegeven.  
Wanneer de ouders niet bereikbaar zijn, zal de huisarts van het kind worden gebeld. Als de huisarts 
onbereikbaar is zal er contact worden gezocht met de huisarts in de directe omgeving van de school. 
Is ook deze huisarts niet bereikbaar, dan zal de Spoed Eisende Hulp ( tussen 17.00 en 08.00 uur de 
huisartsenpost) of 112  worden gebeld.  Alle communicatie zal schriftelijk worden vastgelegd in het 
dossier van de leerling. De privacy wordt gewaarborgd.  

 
(u bent er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens op school bekend zijn) 

 
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelswijze ten behoeve van: 

Leerling 

Naam : _____________________________________ 

Geboortedatum : _____________________________________ 

Adres : _____________________________________ 

Postcode en plaats : _____________________________________ 

Huisarts : _____________________________________ 

Telefoon : _____________________________________ 

Ouder(s) / verzorger(s) 

Naam : _____________________________________ 

Telefoon thuis : _____________________________________ 

Telefoon werk : _____________________________________ 

Mobiel : _____________________________________ 

Ouder(s) / verzorger(s) 

Naam : _____________________________________ 

Telefoon thuis : _____________________________________ 

Telefoon werk : _____________________________________ 

Mobiel : _____________________________________ 

Te waarschuwen persoon, indien ouder(s) / verzorger(s) niet te bereiken zijn: 



Naam : _____________________________________ 

Telefoon thuis : _____________________________________ 

Telefoon werk : _____________________________________ 

Mobiel : _____________________________________ 

Informatie voor de arts, ambulancedienst of SEH : 

mijn kind is overgevoelig voor de onderstaande zaken (middelen) 

❖ Medicijnen:     

Naam:  _______________________________________________ 

❖ Ontsmettingsmiddelen   

Naam:  _______________________________________________ 

❖ Smeerseltje tegen bijvoorbeeld insectenbeten  

Naam: _______________________________________________ 

❖ Pleisters    

Naam: _______________________________________________ 

❖ Overig    

Naam: _______________________________________________ 

Ruimte voor zaken die hierboven niet genoemd zijn (bv. is mijn kind bekend met bepaalde ziekte 

of medicijngebruik) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de groepsleerkracht en directie 

van de school? Het is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn. 



Ondertekening: 

Naam ouder / verzorg  : _______________________________________ 

Plaats  : _______________________________________ 

Datum  : _______________________________________ 

 

Handtekening  : _______________________________________ 

 


