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Aanvullende gegevens inschrijving leerling
Wij verzoeken u op dit formulier aanvullende gegevens te verstrekken, die belangrijk zijn voor het
onderwijs aan uw kind en de veiligheid op school.

Gegevens leerling
Achternaam
Voorvoegsel
Voornaam/voornamen
Roepnaam
Geboortedatum
Naam peuterspeelzaal of
kinderdagverblijf
Kind volgt een VVE-programma1

ja

nee

ja

nee

ja2

nee

Zo ja, met welke methode werkt
het VVE-programma?

Medicijnverstrekking
Gebruikt het kind medicijnen?
Zo ja, welke medicijnen?
Gebruik onder schooltijd?
2

Hiervoor moet u een aparte verklaring medicijnverstrekking invullen.

Heeft het kind allergieën?
Wat mag het kind niet eten?

1

VVE-programma´s zijn ontwikkeld voor jonge kinderen met een taalachterstand.

schitterend openbaar onderwijs

Verklaring Toestemming tot handelwijze bij ziekte of verwonding op 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 deze situatie 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, maakt de school
een zorgvuldige afweging of uw kind geholpen is met een eenvoudige pijnstiller of afzondering en rust. Bij twijfel wordt
altijd met een arts overlegd.
Als uw kind ziek wordt tijdens schooluren, dan handelen wij volgens het protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen.
Hieronder kunt u onder andere aangeven met welke personen wij in dat geval contact kunnen zoeken.
Contactinformatie 1e ouder/verzorger
Telefoon thuis

Mobiel

Telefoon werk

Anders

Te waarschuwen personen als de 1e ouder/verzorger niet te bereiken is
1. Naam
Relatie tot leerling

(bijv, vader, tante, buurvrouw)

Telefoon thuis

Mobiel

Telefoon werk
2. Naam
Relatie tot leerling

(bijv, vader, tante, buurvrouw)

Telefoon thuis

Mobiel

Telefoon werk
Het protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen kunt u vinden op de website van Stichting Robijn,
www.stichtingrobijn.nl.

Verantwoordelijkheid
Als ouders of verzorgers bent u er verantwoordelijk voor dat de gegevens op dit formulier correct zijn, zolang uw kind bij ons op
school zit. Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u dat u wijzigingen meteen aan ons doorgeeft, zodat altijd de actuele informatie op school aanwezig is. Dit is voor de gezondheid van uw kind, van groot belang.
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Overige verklaringen ouders/verzorgers
Verklaring deelname aan activiteiten
Op school worden activiteiten georganiseerd als onderdeel van het onderwijsleerpakket van de school. Voorbeelden van deze
activiteiten zijn de sportdag, diverse vieringen, de educatieve uitstapjes, werkweek in groep 7 en 8, schoolreis of schoolkamp.
Gaat u akkoord met deelname aan deze activiteiten?

ja

nee

Verklaring publicatie beeldmateriaal
Op de website van Stichting Robijn (www.stichtingrobijn.nl) vindt u het protocol Publicatie beeldmateriaal. Onze school handelt
volgens dit protocol.
Gaat u akkoord met publicatie van films en foto´s waarop uw
kind te zien is, door de school en Stichting Robijn?

ja

nee

Verklaring over informatievoorziening
Ouders worden op school geïnformeerd via een digitale nieuwsbrief, de website en mogelijk op papier (zoals bijvoorbeeld het
jaarboekje). Het is belangrijk dat u zelf zorgt dat u op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen binnen en rondom de school.
Belooft u de informatie die de school u aanbiedt, te lezen?

ja

nee

Ondertekening door ouders/verzorgers
Naam
Plaats
Datum
Handtekening

Formulier inleveren

Wij verzoeken u dit formulier rond de eerste schooldag van uw kind in te leveren bij de directeur of de groepsleerkracht van uw
kind.
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