
 

 

 

In geval van nood 

                                                                              Graag z.s.m. inleveren bij de leerkracht. 

 
Gegevens 
Voor- en achternaam leerling: 

 
______________________________________ 

 
Groep: _______ 

Adres: ______________________________________ 
Postcode en woonplaats: ______________________________________ 
Tel.nr. thuis: ______________________________________ Geheim nummer:    

 ja /  nee 
Naam verzorger 1: ______________________________________ 
06-nummer verzorger 1: ______________________________________ 
Naam verzorger 2: ______________________________________ 
06-nummer verzorger 2: ______________________________________ 
Tel.nr. werk verzorger 1: ______________________________________ 
Tel.nr. werk verzorger 2: ______________________________________ 
E-mail ouder(s)/verzorger(s): ______________________________________ 
 

  Contactpersonen 
  Bij afwezigheid van de ouder(s) / verzorger(s) contact opnemen met: 

Naam:       1. ___________________________    2. __________________________ 
Telefoonnummer:   1. ___________________________    2. __________________________ 
Relatie tot leerling:  1. ___________________________    2. __________________________ 

  
Medische instanties  
Naam huisarts:  __________________________________ 

 
Tel.nr. _________________________ 

Naam tandarts: __________________________________ Tel.nr. _________________________ 

 
Medicijnen  
Medicijn gebruik:                                                        nee /  ja, nl.  ___________________________ 

 

 
Moeten deze op school ingenomen worden?       nee /  ja      
Indien ja, graag een medicijnverklaring invullen. Deze kunt u ophalen bij de administratie.  

 
Allergieën  
Allergieën:         nee /  ja, nl. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 

 

Indien sprake is van een allergie met bijzondere aanpak, informeert u dan de leerkracht.  

   
Opmerkingen 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Toestemming gebruik foto’s van uw kind 
Wij willen ouder(s)/verzorger(s) en kinderen graag laten delen in leuke en leerzame activiteiten die 
we door het jaar heen hebben door het plaatsen van foto’s en/of film op onze website en/of in de 
nieuwsbrief of voor intern onderwijskundig gebruik. 
Verder plaatsen wij regelmatig foto’s op Facebook en schoolapp (schoolapp 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.  

 
Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van kind:      
Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender    Geen toestemming  /  toestemming   
Op de website van de school       Geen toestemming  /  toestemming   
In de (digitale) nieuwsbrief      Geen toestemming  /  toestemming   
Op social media accounts van de school    Geen toestemming  /  toestemming   
In Schoolapp        Geen toestemming  /  toestemming   
In regionale pers (foto in de krant op initiatief school)   Geen toestemming  /  toestemming   
Foto’s die in school hangen      Geen toestemming  /  toestemming   

 

 
Wilt u uw keuze herzien, dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten. 
 

 
Plaats: _________________________ Datum: _________________________ 
 
Naam:  

 
_________________________ 

 
Naam: 

 
_________________________ 

 
Handtekening: 

 
_________________________ 

 
Handtekening: 

 
_________________________ 

 
Dit formulier kunt u ook vinden op onze website: www.startblok.wsko.nl. 
Dit formulier vervangt het jaarlijkse in-geval-van-nood-formulier. Dit formulier zal voor uw kind(eren) 
actief blijven tot hij/zij de school verlaat. Zijn er wijzigingen in de privé situatie, wilt u dit dan ook 
wijzigen in het ouderportaal van ParnasSys? 
 

   
 
 

http://www.startblok.wsko.nl/

