Aanmeldformulier - Bijlage 2: Medisch handelen en medische gegevens
Inleiding
Het is nodig dat er een schriftelijke afspraak bestaat over de handelswijze bij eventueel ziek worden
van de leerling. Daarnaast zijn wij graag, voor zover noodzakelijk is, op de hoogte van allergieën en
medicijngebruik. De school hanteert het protocol Medisch handelen. Dat kunt u op de website
vinden onder ‘Voor ouders’ of opvragen op school.

1. Toestemming handelswijze voor als het kind ziek wordt
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, zich verwondt, door een
insect wordt gestoken et cetera. Dan wordt uiteraard eerste hulp verleend. Wanneer blijkt dat het
incident niet eenvoudig met een pleister opgelost kan worden, is de handelswijze op school als volgt:
1. De school zal altijd contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) of met een andere, door
hen aangewezen, persoon.
2. Wanneer deze personen niet te bereiken zijn, zal de leerkracht/BHV’er een zorgvuldige
afweging maken of een ‘eenvoudige’ pijnstiller kan helpen en, indien nodig, regelen dat een
arts geconsulteerd wordt.
U kunt daarnaast ook kiezen voor het volgende (aanvinken indien gewenst):
☐ Voor het verstrekken van een ‘eenvoudige’ pijnstiller hoeft de school geen contact op te
nemen met de ouder(s)/verzorger(s) of het noodnummer.

2. Medische gegevens en medicijngebruik (graag invullen)
Allergieën :
____________________________________________
________________________________
______________☐n.v.t.
Is het nodig dat personeel medicijnen bewaart voor/verstrekt aan/toedient bij uw kind?
☐ Alleen bewaren

☐ Bewaren en toedienen

☐ Bewaren en alleen verstrekken (leerling
gebruikt medicijnen zelfstandig)

☐ N.v.t.

Wanneer uw kind op school medicijnen gebruikt (dagelijks, zoals ‘pufjes’, of voor acute situaties,
zoals een bijensteek), dan krijgt u het formulier ‘Toestemming voor het verstrekken van medicijnen
op verzoek’ om in te vullen. Zonder uw schriftelijke toestemming kunnen wij geen medicijnen
bewaren, verstrekken en toedienen.
De medische gegevens van de leerling worden in het administratiesysteem ParnasSys opgenomen.
Deze gegevens kunt u (te zijner tijd) inzien en wijzigen via het Ouderportaal of opvragen via de
leerkracht of secretaresse. Wijzigingen in deze gegevens ontvangen wij graag tijdig.
Ondergetekende gaat akkoord met de werkwijze en de gegevens onder 1. en 2. voor:
Naam leerling:

______________________________

Geboortedatum: ________________

Naam ouder/verzorger: ______________________________
Datum:

______________________________

Handtekening ouder/verzorger: _______________________________________________________
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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