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Doel 
De school wil bij activiteiten die vanuit school of ouderraad worden georganiseerd rekening houden met 
kinderen met een allergie (zoals bij Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval, kamp groep 8 e.d.). Het doel is het 
kind met een allergie door middel van aanpassingen zoveel mogelijk mee laten doen met de 
schoolactiviteiten zoals de kinderen zonder allergieën. Hiermee wordt geprobeerd het kind met de 
allergie tegemoet te komen om te voorkomen dat het kind in een uitzonderingspositie komt. (Klassikaal 
zal dit doel mogelijk beter/makkelijker te behalen zijn dan bij een schoolactiviteit). 

Aanpak 
De administratief medewerker verzamelt en beheert alle informatie over kinderen met een allergie en 
zorgt ervoor dat de informatie beschikbaar is voor werkgroepen op school en de OR. Bij de OR zijn de 
contactgegevens van de medewerker bekend.  

 

Hoe te handelen bij een schoolactiviteit 
  

Voorbereiding 
De organisatie van een activiteit op schoolniveau neemt contact op met de administratief medewerker 
om relevante informatie te vragen over kinderen met een allergie.  Dit dient geruime tijd van tevoren 
gedaan te worden; zegge minimaal 1 maand van tevoren. Het initiatief ligt bij de organisatie van de 
activiteit. De administratief medewerker en/of de leerkracht kunnen ook contact opnemen met de 
organisator. 
  

Actie 
De organisatie zal zijn/haar uiterste best doen om een passend alternatief te bieden (bijv. glutenvrije 
pepernoten.)  
Mocht het niet haalbaar zijn om met een passend alternatief te komen dan worden de ouders door de 
leerkracht ingelicht. De organisatie van de activiteit moet ervoor zorgen dat leerkrachten de juiste 
informatie hebben over de geplande activiteiten opdat zij de ouders tijdig kunnen informeren. Ouders van 
het kind kunnen hier dan zo nodig op anticiperen en voor een alternatief zorgen. (bijv. eten bij het kamp 
van groep 8) 

  

Evaluatie 
Na de schoolactiviteit wordt zo nodig een terugkoppeling aan de administratief medewerker gegeven.  
   



 

Hoe te handelen bij een activiteit in de klas  
  

Klassikale activiteit 
Voor een klassikale activiteit is de leerkracht aanspreekpunt. Hij/zij heeft in de groepskaart de informatie 
over de kinderen met een allergie en anticipeert hierop samen met de ouders van de betreffende 
kinderen. Indien school niet in staat is om het kind met de allergie mee te laten doen aan  ‘eet- en /of 
snoepmomenten’ tijdens de activiteit zal de ouder voor een alternatief kunnen zorgen. Hetgeen wel 
betekent dat de ouder hiervan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. De leerkracht neemt in deze 
gevallen contact op met de ouder(s). 
 

Informatie voor ouders/verzorgers 

 

Traktaties 
Ouders van kinderen met een allergie kunnen andere ouders uit de groepen van hun kind via de 
groepsapp informeren over de allergie van hun kind. Op die manier zouden ouders ervoor kunnen kiezen 
hiermee rekening te houden. Het doel hiervan is dat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen met de 
traktaties van klasgenootjes. Als ouders geen rekening willen of kunnen houden met bepaalde allergieën, 
is het aan de ouders van het kind met een bepaalde allergie of bepaald dieet om een alternatief mee te 
geven. Het is wenselijk dat er in de klas een trommeltjes met producten is die het kind in die gevallen wél 
mag nuttigen. Zo is er altijd iets voor het kind voorhanden. De ouders zijn verantwoordelijk voor de 
inhoud van deze traktatietrommel. 
 

Extreme situatie 
In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een kind dermate allergisch is voor een product dat 
het ziek wordt als andere kinderen in het lokaal het product nuttigen. In dat geval kan worden besloten 
door de directeur dat dat product in de hele klas niet meer genuttigd kan worden. Alle ouders van de 
groep worden dan vanuit school geïnformeerd over deze maatregel. Een doktersverklaring is dan een 
vereiste. 

 

Wat registreren in leerlingvolgsysteem?  
Er is een digitaal document waarin per groep een overzicht is van de kinderen met allergieën. Deze lijst 
wordt jaarlijks gecontroleerd door de coördinator allergieën en indien nodig tussentijds bijgewerkt. Voor 
nieuwe leerlingen geldt dat bij het inschrijven middels het aanmeldformulier ouders aangeven of er 
sprake is van een allergie. Dit aanmeldformulier wordt gescand en komt in het kinddossier. De 
betreffende leerkracht(en) zijn verantwoordelijk dat deze informatie wordt beschreven in de groepskaart 
én wordt doorgeven aan de administratief medewerker. 
Bij leerlingen die onlangs een allergie hebben ontwikkeld zijn de ouders verantwoordelijk dit door te 
geven aan de leerkracht(en) van het kind. De leerkracht neemt de informatie op in de groepskaart én 
geeft de informatie door aan de administratief medewerker. 
 

Overig  

Kosten 
▫ Als er extra kosten verbonden zijn aan het aanpassen van de schoolactiviteit georganiseerd door 

de oudervereniging dan zijn deze kosten voor de oudervereniging. 
▫ Als er extra kosten verbonden zijn aan het aanpassen van een lesactiviteit geïnitieerd door de 

leerkracht (bijvoorbeeld een kookopdracht) dan zijn deze kosten voor de school. 



 

▫ Kosten voor extra epipennen/puffers/medicijnen e.d. om op school voorhanden te hebben zijn 
voor rekening van de ouders. 

▫ Kosten om te voorkomen dat een kind een allergische reactie krijgt (bijv. doekjes voor het 
reinigen van de tafels na het eten) zijn voor de ouders. 

▫ Kosten voor de aanschaf van een privétrommeltje voor een vervangende traktatie en de 
vervangende traktaties zijn voor kosten van de ouders. 

▫ Extra kosten voor aanpassen van traktaties zijn rekening van de ouders van de trakterende 
kinderen. 

 

Huisdieren 
Huisdieren zijn in de gehele school niet toegestaan in verband met allergische reacties die zij kunnen 
veroorzaken bij aanwezigen in de school. 
   

Tenslotte 
De administratief medewerker, leerkrachten, OR-leden en/of klassenouders zijn te allen tijde niet 
verantwoordelijk voor mogelijke fouten die gemaakt kunnen worden. Uiteraard wordt alles zo zorgvuldig 
mogelijk ten uitvoer gebracht en met respect omgegaan met de privacygegevens. De ouders blijven te 
allen tijde eindverantwoordelijk voor het kind. 
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