
 

Nicolaasschool, Koornstraat 14-16, 5341 BR Oss 
 

 
 

 
Beste ouders / verzorgers, 

 

 

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, zich 

verwondt, door een insect wordt gestoken etc. In zo’n geval proberen wij als 

school altijd contact op te nemen met de ouders, verzorgers of met andere, door 

hen aangewezen personen. Een enkele keer komt het voor dat deze niet te 

bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet zullen wij een zorgvuldige afweging 

maken of uw kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts 

geconsulteerd moet worden.  

 

Als u met bovenstaande akkoord bent, wilt u dan dit formulier invullen. 

 

Ondergetekende gaat akkoord met bovenstaande handelwijze ten behoeve van: 

 

Naam kind (-eren): Geboortedatum: 

  

  

  

  

 

Adres:…………………………………………………………………………………… 

 

Postcode:……………………… te …………………………….. 

 

 

 

Als uw kind medicijnen of andere middelen krijgt voorgeschreven, die zij enkele 

malen per dag moeten gebruiken kan het voorkomen dat uw kind dit tijdens 

schooluren toegediend moet krijgen. Te denken valt aan pufjes voor astma, 

antibiotica of zetpillen bij toevallen.  

Wanneer u wilt dat wij als team deze medicijnen of middelen toedienen, zal dit 

schriftelijk vastgelegd worden. Is dit van toepassing, dan kunt u hiervoor een 

formulier invullen bij de leerkracht van uw kind of bij de schoolleiding. 

 

Als team zijn we graag op de hoogte van eventuele allergieën, aandoeningen of 

medicijngebruik van uw kind(eren). Wij vragen u daarom indien dit van 

toepassing is, de onderstaande lijst in te vullen (zie achterzijde). 

 



 

Nicolaasschool, Koornstraat 14-16, 5341 BR Oss 
 

 

 

     Naam kind(-eren):  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………     

 

o Allergieën: 

.….....................................................................................................

........................................................................................................ 

 

o Eventuele goede alternatieven (i.v.m. traktaties e.d.) zijn: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o Heeft de volgende aandoening: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o Gebruikt de volgende medicijnen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o Waarmee kan de school eventueel rekening houden: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgeven . 

Het is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn.  

 

Naam ondergetekende:   ………………………………………………………………………………………… 

 

Ouder/verzorger van: …………………………………………......................................... 

  …………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………. 

                                   …………………………………………………………………………………………. 

 

Plaats:……………………..  Datum…………………………………………………….. 

 

Handtekening:………………………………………………………………………….. 


