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Betreft praktische informatie over onze lagere school. 
 
Beste ouders, 
 

Het jaarthema van ons bisdom is: ‘De kracht van verbinden’ 
 

EEN BOS VOL DROMEN 
 

Een boom, 

een droom. 

Zoveel bomen, 

zoveel dromen. 

Een bos vol bomen 

om in weg te dromen… 
 

 
 
We geven hier nog eens een overzicht van alle klassen met hun leerkrachten. 

LAGERE SCHOOL 
 
L1 :  juf Diane  

        2A : juf Famke 
2B :  juf Ans 
        Juf Loeka          

       3A :  juf Chris  
  3B :  juf Patricia   
       4A :  juf Veerle 
       4B :  juf Kristien 
       5A :  juf Greet  
  5B :  juf Nele  
       6A :  juf Ina  
  6B :  juf Griet 
               Juf Loeka  
   

● juf Ines : zorgcoördinator KS + LS  
● meester Dirk: gymleerkracht  
● meester Bart: ICT-coördinator 

 

 
1 Schooluren: 
Onze schoolbel rinkelt om 8.45u.  De schoolpoort en fietsenstalling sluiten  om 8u50. 
De voormiddag eindigt om 12u. De poort wordt dan open gedaan voor kinderen die thuis gaan eten. 
Mogen wij vragen om uw kind TIJDIG naar school te sturen of te brengen.  
 
Het toezicht start om 8.30u. De kinderen worden afgezet voor de poort en worden verwelkomt door een 
leerkracht die hen naar hun klas wijst.  



Kinderen die vóór 8.30u op school aankomen, worden geacht om naar de opvang te gaan.  
 
- ’s Avonds blijft de poort dicht tot 15.50u. Bij het belsignaal blijven de ouders voor de poort wachten tot hun 
   kind naar buiten komt. 
- Kinderen die ’s middags naar huis gaan, wachten op de speelplaats aan de rode lijn en worden daar door de  
   uders voor de poort opgehaald.  
- Kinderen die alleen met de fiets of te voet gaan wachten ’s avonds op de leerkracht van toezicht aan  de rode   
  lijn. 
- Kinderen die hun fiets in de fietsenstalling parkeren, zetten deze altijd op slot. 
 
 
2. Buitenschoolse kinderopvang : 
 
Voor –en naschoolse opvang wordt georganiseerd door Ferm: 
Info 016/243966 en op onze website www.derank.be 

1. Alle kinderen die in de opvang blijven, ook sporadisch, moeten ingeschreven worden (dat kan ter plaatse). 
      2.   Voorschoolse -en gemelde opvang door Ferm gebeurt ’s morgens van 7u – 8.30u 
        Vanaf 8.30 uur gebeurt het toezicht door de school. 
             
Toezicht ’s avonds:  

    maandag, dinsdag, donderdag: 
    van 16.05u tot 17.05: gemelde opvang in de school door Ferm vanaf  het 3e lj,   
    vanaf 17.05u: opvang Ferm in het Rankje 

      woensdag: vanaf 12u 
      vrijdag: vanaf 15.15 u tot 16.15u kan er ook gemelde opvang zijn (afhankelijk van het aantal) 
 
           De opvang eindigt om 18.30u. 
 
3. Warme maaltijden: 
Er is mogelijkheid om per dag of per week warme maaltijden te bestellen.  
Warme maaltijden ( warm maal en soep) worden per trimester besteld.  
Prijs warme maaltijd: € 4 (soep, warm maal) per dag.  
 
Indien u een maaltijd wenst te annuleren vragen wij u dit te doen ten laatste 1 dag op voorhand.  
De dag zelf kan er alleen bij ziekte, vóór 9.00u, geannuleerd worden. 
 
Kinderen van de lagere school die boterhammen eten dienen een keukenhanddoek mee te brengen. 
 
4. Zwemmen in de Sportoase Ter Heide in Rotselaar: 
De kinderen van de lagere school gaan een heel jaar zwemmen om de 14 dagen. De zwemlessen starten op 
donderdag 9 september. Alle leerlingen hebben een badmuts op, in de kleur van hun niveau. 

(groen = watergewenning, oranje = leren zwemmen tot 25m, blauw = 25m of meer kunnen zwemmen). 

Voor de jongens is het verplicht om nauw aansluitende zwembroeken te dragen anders worden ze niet toegelaten 
tot het zwembad. 
Zwemmen in de Sportoase: prijs € 1.50 
  
De zwembus vertrekt op donderdag om 8.30u voor het 6 e leerjaar. Het schema laat echt niet toe om 5’ te 
wachten.  
Kinderen die te laat zijn, brengt u eventueel zelf naar de Sportoase of blijven in de school (melden aan de directie). 
 
5. Lessen bewegingsopvoeding:  
- Kinderen van het 1e tot het 6e  leerjaar krijgen een gymzakje van de school in bruikleen.   
  Tijdens de gymlessen dragen de lln. liefst een T-shirt  van de Rank.  
   Deze zijn  facultatief  te verkrijgen bij de leerkracht L.O. voor € 9. 
   Indien u verkiest om deze niet aan te kopen, gelieve dan zelf voor een witte T-shirt te zorgen. 
- Zelf meebrengen: turnbroekje naar keuze en gympantoffels ( indien mogelijk graag loopschoenen). 

       Gelieve al de kledij te voorzien van de naam van uw kind! 
              Gelieve tijdens elke schoolvakantie de sportkledij te wassen en steeds de 1e dag na de vakantie terug mee    
              te geven. 



 
6. Drank: 
Er wordt op school alleen water gedronken. 
Kinderen brengen zelf een drinkbus (MET HUN NAAM EROP) mee, die ze dan regelmatig kunnen bijvullen. 
 
 
7. Schoolgerief lagere school: 
Wat wordt aangeboden: 
alle leerboeken, schriften, papier, tekenpapier, gekopieerde werken en ook:  
- balpennen (blauw, groen, rood, zwart)  
- fluostiften (geel, blauw) 
- geodriehoek 
- gom  
- kleefstift, lijm en plakband 
- kleurpotloden  
- meetlat van 30 cm 
- passer 
- zwart teken- en schrijfpotlood  
- potloodslijper met reservoir 
- plastieken mapjes 
- rekenmachine  
- schaar  
- viltstiften  
- vulpen en vullingen 
- woordenboek 
Wat voorziet de school niet: 
een boekentas, kaften, een pennenzak. De leerkracht laat via uw kind weten wat er juist nodig is. 
 

8. Gezonde voormiddagen: 
We gebruiken iedere voormiddag een gezond tussendoortje: alleen fruit en/of groenten worden dan 
toegelaten. Koeken (geen snoep) zijn alleen in de namiddag toegelaten.  
 
9. Traktaties: 
Er worden op verjaardagen geen snoeptraktaties toegelaten.  
Indien u iets wil meegeven, kunnen gezonde hapjes , cake, fruit (afzonderlijk verpakt)  uitgedeeld worden.  
Snoep, chips en chocolade kunnen niet uitgedeeld worden. Er worden geen individuele traktaties toegestaan.  
Wij vragen om de uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes te verdelen buiten de schoolmuren. 
 
10. Tijdschriften: 
De kinderen van de lagere school kunnen zich (vrijblijvend) abonneren op volgende tijdschriften: (Knuffel, Klap 
en Kits verschijnen maandelijks). 
*1ste  klas            Zonnekind                € 46 / jaar 
   Leesfan 1            € 21  / jaar 
*2de  klas Zonnekind  € 46 / jaar     

Leesfan 2  € 21 / jaar 
*3de  klas Zonnestraal  € 46 / jaar    

Klap   € 22 / jaar 
*4de  klas Zonnestraal  € 46 / jaar     

Klap   € 22 / jaar 
National Geografic J.       € 37 / voor 10 nummers 

*5de  klas Zonneland  € 46 / jaar 
  Kits   € 24/ jaar 
                        National Geografic J       € 37 / voor 10 nummers 
*6de  klas Zonneland  € 46 / jaar 

Kits   € 24 / jaar 
National Geografic J        € 37 / voor 10 nummers 

 
 
 



11. Elektronische communicatie: 
In het kader van het milieubewust handelen op school willen we de papierlast verminderen.  We streven ernaar 
zo weinig mogelijk briefwisseling  mee te geven via uw kind. 
 
Via het Weeknieuws ontvangt u steeds belangrijke praktische info i.v.m. uitstappen of activiteiten. 
Daarom is een correct  e-mailadres belangrijk. 
U vult het inschrijvingsstrookje duidelijk (één karakter per vakje) in of u surft naar onze website:  
www.derank.be/htm_inter/subs/sign.htm waar u zich automatisch kan inschrijven.  

 
12. Zakdoekjes en drinkbus: 
Om hygiënische redenen vragen wij dat elk kind, per trimester, 1 doos papieren zakdoekjes  meebrengt naar de 
klas +  een drinkbus (MET NAAM EROP) om water te drinken in de loop van de dag. 
 
 13. Gevonden voorwerpen: 
De gevonden voorwerpen worden verzameld en maandelijks zetten wij hiervan een foto in het weeknieuws of 
stallen wij het uit op de tafels op de grote speelplaats.  
Probeer uw kind er toch attent op te maken zorg te dragen voor zijn materiaal want er blijft jaarlijks heel veel 
liggen. Nogmaals, alles duidelijk van naam  voorzien aub.  
 
 
14. Afwezigheden van leerlingen van de lagere school: 
Bij elke afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen dient er zo snel mogelijk een doktersbewijs 
ingediend te worden. 
U mag slechts 4 x per schooljaar van onze voorgedrukte afwezigheidattesten gebruik maken.  
Deze zijn nodig vanaf een halve dag tot en met maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen. 
U vindt zo’n briefje als bijlage.  
Wettelijk gezien mogen leerlingen niet vroeger op vakantie vertrekken of langer op vakantie blijven. Indien dit 
toch gebeurt, wordt uw kind als onwettig afwezig beschouwd. 
Bij een  onwettige afwezigheid van 5  halve lesdagen dient het CLB gecontacteerd te worden en moet er een 
dossier opgestart worden. 
 
15. Schoolreglement: 
Voor een vlotte samenwerking vinden wij het belangrijk dat u het schoolreglement aandachtig leest. 
Die is terug te vinden op onze website: www.derank.be.  
 
16. Medicatie: 
Er wordt geen medicatie op school gegeven. Kinderen die medicatie nodig hebben, brengen die mee van thuis 
met een doktersbriefje waarop duidelijk staat dat de inname van de medicatie noodzakelijk is.  
 
 17 Verlofdagen: 
 Zie bijlage. 
 
18. Schoolonkosten: 
Alle onkosten komen op de schoolrekening en wordt u vijf maal per schooljaar aangeboden. Indien u deze 
rekening wilt laten vereffenen door domiciliëring en u er nog geen hebt, gelieve dit hierna mede te delen. 
Wij bezorgen u de nodige formulieren. 
 
Gelieve GEEN geld mee te geven met de kinderen. 
 
19. De 20 leefregels voor een toffe Rankers: 
 Gelieve deze te bespreken met uw kind en beiden te onderteken a.u.b. 
 Dit document  wordt nadien in de agenda van uw kind gekleefd. ( vanaf het 3de lj) 

Wij stellen het op prijs dat u onze afspraken naleeft. 

 
 
 
 

http://www.derank.be/htm_inter/subs/sign.htm
http://www.derank.be/


 

 
Vrije Basisschool De Rank  
Aarschotsesteenweg 172  
3111 Wezemaal  
Tel. 016 58 20 68 Mail : 
info@derank.be 
www.derank.be  
  

  

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022 
  
 

Eerste trimester:  

  

Woensdag 1 september 2021 Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen  

Maandag 27 september 2021  Facultatieve verlofdag  

Van zaterdag 30 oktober 2021 tot 
en met zondag 7 november 2021  

Herfstvakantie  
  

Woensdag 08 december 2021 Pedagogische studiedag 

Van zaterdag 25 december 2021 tot 
en met zondag 9 januari 2022 

Kerstvakantie  

  

  

Tweede trimester:  

  

Woensdag 9 februari 2022 Pedagogische studiedag  

Van zaterdag 26 februari 2022 
tot en met zondag 6 maart 2022  

Krokusvakantie  

Van zaterdag 2 april 2022 tot en 
met maandag 18 april 2022 

Paasvakantie 

Woensdag 27 april 2022 Pedagogische studiedag 

  

Derde trimester  

  

Zondag 1 mei 2022  Feest van de arbeid  

Donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 
2022  

O.-H.-Hemelvaart  

Maandag 30 mei 2022 Facultatieve verlofdag 

Maandag 6 juni 2022  Pinkstermaandag  

  

De zomervakantie vangt aan op donderdag  30 juni 2022 om 12u 
 

 

Data openluchtklassen 

 

Boerderijklassen (2e lj) 

Van woensdag 29 september 2021  tot en met vrijdag 30 september 2021 

Bosklassen (4e lj) 

Van dinsdag 12 oktober 2021 tot en met vrijdag 15 oktober 2021²² 

Zeeklassen (6e lj) 

Van maandag 20 september 2021 tot en met vrijdag 24 september 2021 

 

 

 

 

 

http://www.derank.be/
http://www.derank.be/


 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE LAGERE SCHOOL: 
(ten laatste vrijdag 3 september 2021 binnenbrengen a.u.b.) 

 
 
 
Naam van de leerling: …………………………………………………………   Klas: …………. 
 
1. Post  wordt per e-mail verspreid:  
 
e-mailadres: (één karakter per vakje): 
 

                                

 
en/of  

                                

 
2. ALLEEN INVULLEN ALS U GESCHEIDEN BENT: 

Bent u gescheiden en wensen de beide partners de briefwisseling van de school te  
             ontvangen dan dient u het volgende ook in te vullen.  
 

- e-mailadres andere ouder: (één karakter per vakje)  
 
 

                                   

 
 
 
3. GSM-nummers:  Mama:………………………………………… 
                  Papa:………………………………………… 
 
4.Andere telefoonnummer(s) waarop u overdag bereikbaar bent:……………… 
 
5. Middageten 
    Wenst warme maaltijd voor het 1ste trimester: 

 ofwel alle dagen  O                 
 

 ofwel op ma  O 
      di  O 
      do  O 
      vr  O 
 
6. Tijdschriften 
    Wenst zich te abonneren op de volgende tijdschriften: 
        
Zonnekind  (1+2)  O Leesfan  (1+2) O  
Zonnestraal  (3+4)  O Klap        (3+4)) O  
Zonneland  (5+6)  O Kits         (5+6) O  
National Geografic J       (4,5,6)  O 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ik wens een Rank-T-shirt aan te kopen (geheel vrijblijvend)  aan € 9  O 
 



8. Wenst domiciliëring en heeft er nog geen: O  ja 
 
9. Ik heb samen met mijn kind de 20 leefregels gelezen, besproken en ondertekend:  O ja 
 
10. Mijn kind volgt logo (of start begin schooljaar) 

    Gegevens van de logopediste: ………………………………………………… 
 

11. Mijn kind zit in het 1e leerjaar en heeft al zwembrevet  van …………..m 
 
 
 
Dank u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrije Basisschool De Rank 

Aarschotsesteenweg 172 

3111 Wezemaal 

Tel. 016 58 20 68 

Mail : info@derank.be 

 
 www.derank.be 

 
 

 
 

 
 

Beste leerling/ouder 
 

Op onze school worden regelmatig foto’s en video’s genomen tijdens verschillende 
gelegenheden; bijvoorbeeld tijdens activiteiten, uitstappen en lessen. 

  

Met deze foto’s/video’s gaan we zorgvuldig om. Zo plaatsen wij geen foto’s en 
video’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden en plaatsen wij bij foto’s 

en video’s geen namen van leerlingen.  
 

Toch vinden wij het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van 
foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat 

foto’s en video’s van uw kind op internet verschijnen. Wilt u dit 
toestemmingsformulier dan ook invullen en terugbezorgen?  

 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze 

opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat leerlingen of ouders foto’s 
maken tijdens schoolactiviteiten.  

De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze leerlingen 
en ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat 
oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s en video’s te 

gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik 
van foto’s en video’s wel of niet mag. 

 
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, 

bijvoorbeeld om een les van de stageleerkracht op te nemen, zullen we u daar 
apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we 

beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op. 
 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag 
u op een later moment alsnog toestemming geven. 

 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 

 

Naam leerling(en): ………………………………………………………… 
Klas(sen): ………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

 

http://www.derank.be/


Ondergetekende geeft de school de toestemming voor: 

 ja neen 

het nemen van een klasfoto die als aandenken 

aangeboden wordt, enkel aan de leerlingen van 
de eigen klas 

O O 

het presenteren van audiovisueel materiaal op 
een door de school georganiseerde activiteit 

zoals bv. infoavond, opendeur, eetfestijn, 
schoolfeest, verslag schoolreis,… 

O O 

het publiceren van foto’s in het weeknieuws 

gericht aan ouders en personeel 
O O 

het publiceren van foto’s op de schoolwebsite: 
www.derank.be 

O O 

Het publiceren van foto’s op de officiële 

openbare Facebookpagina’s van de school (bv 
school, ouderraad,…): VBS De Rank Wezemaal, 

Ouders van Rankers 

O O 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouder(s): 

 

_____________________________ 

(Naam en handtekening) 



 

 

       Zo ben ik een toffe Ranker 
 

ALGEMENE AFSPRAKEN 

 

- Ik heb respect voor de andere Rankers, leerkrachten en materiaal op  

          school. 

    -      Ik ben daarom beleefd, scheld niet en doe niemand pijn. Ik maak ook geen materiaal stuk. 

 -         Ik draag zorg voor mijn eigen spullen. 

                      Verloren voorwerpen vind ik terug aan de gang van de turnzaal.  

                      Om te vermijden dat ik kleren of andere zaken kwijt raak, zorg ik ervoor dat mijn naam  

                      overal op staat. 

 -         Ik doe mijn best om de school netjes te houden. 

  -          Afval moet ik sorteren:  

o Grijs: restafval 

o Geel: papier 

o Groen: GFT 

o Blauw: PMD 

- Ik wacht op het einde van de schooldag  in mijn rij tot de bel gaat. 

   

 
IN DE KLAS 

 

 

- Ik drink enkel water op school, want dat is gezond! Daarom breng ik een drinkbus (met mijn naam 

erop) mee zodat ik die steeds kan bijvullen. In de voormiddag eet ik fruit of groenten. 

- In de namiddag mag ik een koek eten.  

- Ik eet rustig mijn boterhammen op in de klas. 

- Voor het warm eten ga ik naar de refter. 

- Mijn turnzak hang ik steeds netjes aan de kapstok in de gang. 

 

 

 

OP DE SPEELPLAATS 

 
-  De klasleerkracht geeft mij een plaats in het begin van het schooljaar. 

- Ik verplaats me rustig van de ene naar de andere speelplaats.  

- Ik kan in de zandbak spelen van maart tot oktober.  

- Als ik ziek ben, blijf ik best thuis. Buitenlucht is gezond, dus blijf ik tijdens de speeltijd niet binnen. 

Uitzonderlijk kan ik gaan zitten in de gang aan het leraarslokaal, na toestemming van de leerkracht. 

- 1e bel: ik ga in de rij staan 

           2e bel: ik sta rustig in de rij en ben stil 

- De poezenhoek is een rustig plekje op de speelplaats. Ik mag hier spelen maar hou het steeds rustig. 

- Ik ruim elke speeltijd het materiaal waarmee ik gespeeld heb op. 

 

HANDTEKEKING  RANKER              EN                    OUDER 

 

 

 

 

 

 



Bijlagen 
 

ONDERTEKENING SCHOOLREGLEMENT 
 

Ondertekening 

 

VZW Vrije Basisschool De Rank 
          Aarschotsesteenweg 172 
          3111 Wezemaal 
 
De heer en/of mevrouw .......................................................................................... 
ouder(s) van …………………………………………………………………………………………………………… 
verkla(a)r(en- kennis te hebben genomen van het schoolreglement voor het schooljaar 2021-2022 en 
teken(en) hierbij voor kennisname en akkoord. 
Zonder schriftelijk tegenbericht verklaren zij zich hierbij ook akkoord met de deelname van hun 
kind(eren) aan onze meerdaagse schooluitstappen. 
-boerderijklassen – 3 dagen in het 2e leerjaar 
-bosklassen – 4 dagen in het 4e leerjaar 
-zeeklassen – 5 dagen in het 6e leerjaar 
 
Te ………………………………, de………………………………………. 
De ouders, 
 
 
 
Toestemming  
Ondergetekende, ouder van: 
…………………………………………………………………………………(naam en voornaam)……………..(klas) 
 
…………………………………………………………………………………(naam en voornaam)…… ……….(klas) 
 
…………………………………………………………………………………(naam en voornaam)…..…………..(klas) 
 
verklaart hierbij dat mijn kind de toestemming heeft om alleen naar huis te gaan. 
 
 
 
Naam en voornaam:…………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening van de ouders, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Helpende handen zijn er altijd nodig in een school.  
 

 

Beste meester/juf 
 
Ik wil graag op school een handje helpen. Laat me gerust 
weten waar en wanneer dat kan. 
 
Ik help graag bij: (aankruisen X) 
 
О grootouderfeest  
 О sporten 
О helpen op het joepiefeest  
О meegaan op uitstap 
О leerlingen vervoeren        
О lezen 
О toneel  spelen                    
О klusjes op school 
О muziek maken                   
О knutselen 
O verkeersvrije dag    
O verkeer: fiets- en voetgangersexamen in mei/juni 
О kleuterzwemmen: tweede trimester  telkens van  
                                    9u30 tot 10u30                         
                     
О andere: ……………………………… 
 
О Mijn talent: ……………………………………………………………….. 
 
 
OUDERRAAD: 
 
O ik wil graag op de hoogte blijven van de activiteiten en  
verslagen van de Ouderraad 
O ik wil graag uitgenodigd worden voor de 
vergaderingen van de Ouderraad 
O ik wil actief meewerken aan de organisatie van de 
activiteiten van de Ouderraad 
 
Neem zeker eens een kijkje op onze website 
www.ouderraadderank.be en blijf op de hoogte van alle 
initiatieven via de facebookpagina 
 “Ouders van Rankers”!” 
 
 
 

Info 
 
Ik heet …………………………………… 
 
Ik ben papa/ mama van 
………………………………………………. 
 
Klas  
………………………………………………. 
 

✆……………………………………………. 

@ …………………………………………… 
 
Ik kan vooral op (aankruisen X) 
 

 M
A 

D 
I 

W
O 

D
O 

V 
R 

Z 
A 

Z 
O 

V 
M 

       

N
M 
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MEDISCHE FICHE – Schooljaar 2021-2022 

De Rank  

Alleen in te vullen indien er wijzigingen zijn in de medische toestand van uw kind of indien u een 
andere huisarts hebt.  

NAAM en VOORNAAM LEERLING: ……………………………… 
KLAS:                                   ............. 
ADRES: ……………………………………………………………….. 
TELEFOONNR: …………………….. 
 

Beste ouders, 

De privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens (BS 18-03-1993) )verbiedt de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, tenzij u 
de school hiervoor schriftelijk toestemming geeft. U kan, indien u dat wenst, deze toestemming op elk moment 

intrekken. U hebt ook het recht deze gegevens in te zien en zo nodig te laten verbeteren. 

De school zal deze gegevens enkel verwerken met de bedoeling 

● consumptie te vermijden van stoffen of producten waarvoor uw zoon/dochter een voedselallergie of -

intolerantie heeft; 

● adequaat te kunnen reageren bij risicosituaties; 

● uw zoon/dochter te begeleiden bij zijn/haar studie, studiekeuze en socio-emotionele ontwikkeling. 

Enkel de personen die rechtstreeks bij de begeleiding van uw zoon/dochter betrokken zijn kunnen deze gegevens 

raadplegen. Deze personen zijn ertoe gehouden het vertrouwelijke karakter van deze informatie te eerbiedigen. 

U bent niet verplicht gegevens over de gezondheid van uw zoon of dochter mee te delen. De school kan echter 

geen rekening houden met gegevens die haar niet bekend zijn. 

 
A. Identiteit van uw huisarts: 

 
Naam: 
Voornaam: 
Adres: 
Tel/GSM:  

    

 
B. Medische gegevens van het kind: 

 

❖ Bloedgroep:........................  

❖ Moet uw kind medicatie nemen? ja - neen  

• Zo ja, geef naam van het geneesmiddel en de reden waarom het wordt genomen: 
          ………………………………………………………..................................................................................  

 • Tijdstip van inname dosering:.............................................................................................. 

 

❖ Is uw kind allergisch voor iets?  ja - neen   
            Welke? planten-dieren-andere. Indien andere specifieer: …………………….. 

            Is deze allergie vastgesteld door een arts? Ja-neen. 

 

❖ Heeft uw kind een voedselallergie of -intolerantie voor een van de 14 hierna vermelde stoffen of 
producten (allergenen genoemd). Ja-neen. 

            Zo ja, dewelke? 
 

O  Glutenbevattende granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en kamut of de hybride soorten daarvan)  

    en producten op basis van glutenbevattende granen; 

O  Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren; 

O  Eieren en producten op basis van eieren; 

O  Vissen en producten op basis van vis; 

O  Aardnoten en producten op basis van aardnoten; 

 



    O  Melk en producten op basis van melk (inclusief lactose); 

    O  Noten (amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistache-noten,   

       macadamianoten) en producten op basis van noten; 

    O Selderij en producten op basis van selderij; 

    O Mosterd en producten op basis van mosterd; 

    O Sesamzaad en producten op basis van sesamzaad; 

    O Zwaveldioxide en sulfieten (> 10/mg of 10mg/l aan SO2); 

    O Lupine en producten op basis van lupine; 

    O Weekdieren en producten op basis van weekdieren. 

    O ………………………………………………………………………………………………............................................ 

  
• Wat kan er gedaan worden bij een opkomende allergie? 

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

• Lijdt uw kind aan wagenziekte? Ja – neen  

 
Mag (de arts van) het CLB verslagen die hierover bestaan, opvragen of hierover overleggen? 

 ja – neen 
 

❖ Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus (klem)? ja - neen 

 Datum van de laatste tetanusinspuiting:………………………………………………………………………….… 

 

❖ Moet uw kind een dieet volgen? ja - neen 
Zo ja, welk: …………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

❖ Lijdt uw kind aan: bedwateren? ja - neen slaapwandelen? ja - neen  

         * Hardop dromen? ja – neen (= info nodig voor boerderij-, bos-en zeeklassen) 
• Of iets anders? ............................ 

• Welke maatregelen kunnen dan genomen worden? 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………  

Omschrijf: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

❖ Mag uw kind deelnemen aan sportactiviteiten? Ja-neen.  
Zo neen, waarom niet?.................................................................................................... 

 

Laat  dit eventueel door uw huisarts omschrijven: 

❖ Andere BELANGRIJKE medische mededelingen om rekening mee te houden? (bv. vroegere ziekten, 
ongevallen of heelkundige ingrepen):…………………………………………. 

 
Met wie nemen we best contact  indien uw kind ziek is: ( naam + telefoon nummer) 

1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.….............................................................................................................................................. 

 

Ondergetekende  □ vader □ moeder □ andere   

 

□ Stemt in met de verwerking van deze gegevens betreffende de gezondheid van haar/zijn  

zoon/dochter in het kader van de vermelde doelen. 

□ Wensen geen gegevens betreffende de gezondheid van hun zoon/dochter mee te delen. 

 

Datum 

  

Naam ouder / leerling 

  

 

Handtekening 

………………………………. 



 
 

 


