Administratieformulier leerling
Algemeen:
Naam kind(eren):

__________________________________________________________

Groep(en):

__________________________________________________________

Adres:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Gewenste telefoonnummers:
Huisadres:

__________________________________________________________

Mob.nummers ouders: ___________________________ / _____________________________
Telefoon werk ouders: ___________________________/______________________________
Indien niet bereikbaar: __________________________________________________________
Huisarts:

__________________________________________________________

Informatie omtrent overblijven en bso:
Wilt u door middel van een kruisje aangeven wanneer uw kind(eren) gebruik maken van de overblijf en
BSO. Tevens is het voor ons handig als wij de naam van de BSO weten.
Overblijf
BSO
Naam BSO
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Wij verzoeken u ook de achterzijde in te vullen.
__________________________________________________________________________________________
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Website: www.pjfschool.nl
Ouderraad: postgiro 3486502

Administratieformulier leerling
Mijn kind is gevoelig voor de volgende zaken
(mocht u voor meerdere kinderen het formulier invullen, geeft u dan specifiek aan om welk kind het gaat).












Etenswaren: Ja/Nee
Naam kind:
Soort: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Medicijnen: Ja/Nee
Naam kind:
Naam van het medicijn:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ontsmettingsmiddelen: Ja/Nee
Naam kind:
Naam van het product:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Smeerseltjes tegen bijv. insectenbeten: Ja/Nee
Naam kind:
Naam van het product:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Pleisters: Ja/Nee
Naam kind:
Soort pleister:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Overige zaken:
Naam kind:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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
ouders, verzorgers of met een andere aangewezen persoon. Een enkele keer komt het voor dat deze
personen niet bereikbaar zijn. Als deze situatie zich voordoet, zal de leerkracht een zorgvuldige afweging
maken of uw kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden.
Mocht u met het bovenstaande akkoord gaan, wilt u dan hieronder uw handtekening plaatsen.

Naam_________________________________________________

Handtekening:

Plaats_________________________________________________
Datum________________________________________________
NB Dit formulier is gebaseerd op de protocollen “medicijnverstrekking en medisch handelen” van de GGD. Het gaat alleen om
incidenteel medicijngebruik. Bij langdurig medicijngebruik verzoeken wij u het formulier “medicijnen” bij de groepsleerkracht op
te halen en in te vullen.
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