
 

                     zie ook ommezijde

  

      E H B O brief 
 

Aan de ouders/verzorgers,            Graag binnen 1 week  inleveren bij de leerkracht 
Aan het begin van het schooljaar willen we een aantal gegevens graag correct in ons bezit hebben. 

In geval van nood kunnen we u snel bereiken. We danken u voor uw medewerking. 

 

Naam kind   

(voornaam en familienaam) 

 

 

Naam moeder Voornaam Achternaam 

Naam vader Voornaam Achternaam 

Ouders gescheiden  ja/nee Info naar moeder ja/nee Info naar vader ja/nee 

Ouders wettelijk gezag ja/nee Moeder ja/nee Vader ja/nee 

Geboortedatum kind   Groep: 

Huisadres (straatnaam,  

postcode en plaatsnaam) 

 

 

 

E-mail adres Moeder: Vader: 

Telefoonnummer huisadres  

Mobiele nummer vader  

Mobiele nummer moeder  

Naam huisarts: 

 

Adres huisarts: Tel: 

Tandarts: Naam: 

 

Tel: 

Werk vader     (noodgevallen) Bedrijf: 

 

Tel: 

Werk moeder  (noodgevallen) Bedrijf: 

 

Tel: 

Anderen          (noodgevallen)  

 

 

Anderen          (noodgevallen)  

 

 

Medische bijzonderheden  

 

Medicijngebruik  

 

Voedselallergie 

 

 

Bij een ongeval op school wordt u direct telefonisch gecontacteerd indien doktersbehandeling nodig wordt geacht. 

U krijgt dan de kans zelf bij de behandeling aanwezig te zijn. Echter, wij zullen uw kind onder medische zorg 

stellen, wanneer dit acuut nodig is en de tijd er niet is om met u te overleggen. Bij een licht ongeval op school wordt 

u over het feit en de verzorging  ingelicht. 
 

 

Naam:…………………………………………………….      Plaats:………………………… 

    

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

Zie ook ommezijde onderaan voor het evt. digitaal invullen. 



 

 

Toestemming voor gebruik foto's en video's van uw kind  

Wij willen ouders en kinderen graag laten delen in leuke en leerzame activiteiten die we door het 

jaar heen hebben door het plaatsen van foto’s of een filmpje op onze website of in de nieuwsbrief. 

Verder plaatsen wij soms foto’s op Facebook en in de Basisschoolapp (Klassenboek in de 

Basisschoolapp is een afgesloten en veilige app, alleen ouders van de eigen klas krijgen toegang via 

de leerkracht).  

Op de foto’s zullen altijd meerdere kinderen zichtbaar zijn. Uw kind komt dus  niet 

individueel op één van bovenstaande media te staan.  

 

U heeft altijd de mogelijkheid om uw beslissing te herzien. U kunt dit schriftelijk aan ons laten 

weten. 

Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender  ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

Op de website van de school     ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

In de (digitale) nieuwsbrief     ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

Op Facebook van school     ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

In de Basisschoolapp van school    ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

In de regionale pers (op initiatief van school) ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

Foto’s die in school hangen     ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming  

 

Heeft uw kind een zwemdiploma?   ☐ Ja     ☐ Nee  

 

 

Talent/hobby/interesse 

Heeft u als ouder/verzorger een talent, hobby, interesse waarvan u denkt; het zou leuk zijn als ik dit 

zou kunnen delen met de leerlingen van school tijdens bijvoorbeeld talentmiddagen en/of 

cultuuractiviteiten door af en toe een paar uurtjes te komen helpen op school. Graag zouden wij dit 

van u horen. We weten op dit moment niet hoe het dit jaar zal lopen i.v.m. Covid-19, maar we 

hopen natuurlijk dat dit misschien later tijdens het schooljaar wel mogelijk is en dan hebben we in 

ieder geval uw gegevens. 

 

Mijn/onze talent(en), hobby(s), interesse(s): 

……………………………………………………………………… 

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

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

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

Ik/wij zouden dit graag af en toe in willen zetten voor school. U mag mij/ons hierover benaderen. 

 

 

Let op: indien uw gegevens die op de voorpagina staan van dit formulier afwijken van vorig jaar en 

u heeft dit vorig schooljaar nog niet doorgegeven aan de administratie, wilt u dit dan alsnog doen 

via de mail jozefschool-wateringen@wsko.eu. Het is altijd belangrijk om wijzigingen door te geven 

aan de administratie. De administratie geeft de wijzigingen vervolgens ook door aan de leerkracht.  

 

 

U kunt dit formulier ook op de website vinden (www.jozefbasisschool.wsko.nl). 

 

In het menu treft u de rubriek “voor ouders” aan. Als u hierop klikt, kunt u kiezen voor de rubriek 

“Ziekmelding en EHBO-brief”. Onderaan deze pagina  kunt u de EHBO-brief vinden. Klik hierop. 

Als u vervolgens het EHBO-formulier in Word formaat aanklikt, kunt u dit formulier invullen en 

opslaan op uw computer. Vervolgens kunt u het formulier uitprinten en bij ons inleveren. 

U kunt dit formulier dan ieder jaar opnieuw gebruiken, zodat u niet alles iedere keer opnieuw hoeft 

in te vullen. Let op: dit schooljaar is het formulier aangepast op twee punten. Er wordt niet maar 

naar het BSN-nummer gevraagd en naar het gebruik van de eigen naam van moeder. 
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