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Doel
• Gezamenlijk zorg dragen dat ieder kind zoveel mogelijk mee kan doen met alle
schoolactiviteiten;
• Instructies geven om een veilige omgeving te faciliteren;
• Meer zelfverantwoordelijkheid bij de ouders;
• Tijdig informeren van school, allergie-coördinator, klas en ouders.
Aanpak
De laatste jaren is er meer bekend over voedselallergieën en intoleranties. Daarnaast zijn
er ook ziektes waarbij er sprake is van speciale aandacht voor voeding. We vinden het als
school én ouderraad erg belangrijk dat we er samen voor zorgen dat we alle kinderen zo
normaal mogelijk kunnen laten mee doen. Om ouders te ondersteunen hebben we de
belangrijkste zaken in deze kaart vastgelegd. Allereerst is het daarom belangrijk om te
weten dat je als ouder aan de slag moet. Jij bent degene die het beste op de hoogte is van
de allergie(en) van je zoon/dochter. Je kunt er niet vanuit gaan dat school automatisch
weet hoe om te gaan met voedselallergie.
Om dit bij schoolactiviteiten goed te coördineren hebben we 2 hoofdafspraken:
Traktaties in de klas: iedere ouder zorgt zelf voor informatie en traktatie. Een leerkracht
moet t.a.t zonder ”zoeken en puzzels” een traktatie kunnen uitdelen. Zorg er bij twijfel
voor dat er een noodtrommeltje is.
Traktaties bij schoolactiviteiten coördineert de allergie-coördinator namens de Ouderraad
voor traktaties bij Sint, Kerst, Carnaval, Koningsspelen en Schoolreis. Er wordt uitgegaan
van de verantwoordelijkheid van de informatie van de ouder zelf.
Bij specifieke allergieën met medicatie of medisch handelen
Bij aanmelding:
• Vermeld bij de aanmelding van je zoon/dochter dat er sprake is van (voedsel)allergie.
Dit is de verantwoordelijkheid van iedere ouder.
• Vraag bij de aanmelding naar de ervaring van de school met allergische kinderen.
• Bij toedienen van medicatie of medisch handelen met BIG registratie wordt altijd vooraf
overlegd met de ZC en Directeur over de haalbaarheid, verklaringen en aanwezigheid
van BIG registratie. Dit is de verantwoordelijkheid van iedere ouder.
• De leerkracht én de school zullen de aangegeven richtlijnen bespreken en waar
toepasbaar uitvoeren.
• Indien niet uitvoerbaar zullen school en ouders zoeken naar een goede oplossing.
Start van een schooljaar:
• Informeer de allergie-coördinator door het formulier dat je per mail bij de start van het
schooljaar ontvangt in te vullen.
• Informeer de allergie-coördinator tussendoor als er wijzigingen zijn.
• Maak vóór de eerste schooldag een afspraak met de leerkracht(en) om uit te leggen
wat de allergie inhoudt en wat dit betekent voor het naar school gaan van je
zoon/dochter.
• Zorg dat er medicatie en protocol op school aanwezig en zichtbaar is;
• Geef aan dat je (wanneer nodig) bereid bent uitleg te geven aan (een groep)
leerkrachten en inclusief het gebruik van de EpiPen/Jext (als dit nodig is).
• Overleg hoe de kinderen en de ouders van de klas worden geïnformeerd in verband met
overblijven, traktaties, spelen, feestjes.

•
•

Zorg dat er ‘n doosje is met vervanging voor ‘n traktatie die je kind niet mag.
Overleg met school over de mogelijkheid voor het versturen van een bericht via Parro
aan de ouders van de kinderen in de groep van je kind. De ouder is verantwoordelijk
voor de juiste informatie.

Bij algemene voedselallergie of intolerantie:
Start van een schooljaar:
• Informeer de allergie-coördinator door het formulier dat je per mail bij de start van het
schooljaar ontvangt in te vullen.
• Informeer de allergie-coördinator tussendoor als er wijzigingen zijn.
• Maak, indien u als ouder dit nodig acht, een afspraak met de leerkracht(en) om uit te
leggen wat de allergie inhoudt en wat dit betekent voor het naar school gaan van je
zoon/dochter.
• Overleg hoe de ouders worden geïnformeerd in verband met overblijven, traktaties,
spelen, feestjes.
• Overleg met de leerkracht over de mogelijkheid voor het versturen van een bericht via
Parro aan de ouders van de kinderen in de groep van je kind. De ouder is
verantwoordelijk voor de juiste informatie.
De allergie-coördinator:
• Begin schooljaar stuurt de directie de kwaliteitskaart en een link voor een digitaal
formulier naar alle ouders.
• Iedere ouder zorgt er zelf ieder jaar voor dat de allergie-coördinator de juiste
informatie ontvangt via het digitale formulier.
• De allergie-coördinator ontvangt van de OR een lijst met activiteiten, namen en email
van commissieleden.
• De allergie-coördinator stuurt het totaalplaatje naar Team en commissies OR ter
kennisgeving.
• Uiterlijk 1 week voorafgaand aan ‘n schoolactiviteit, stuurt de commissie van de
activiteit aan de allergie-coördinator door wat er aan eten uitgedeeld wordt.
• De allergie-coördinator informeert de ouders van kinderen met een allergie/intolerantie
kinderen.
• Ouders laten uiterlijk 3 dagen voor de activiteit weten of ze zelf voor hun kind
vervangend eten regelen.
• Indien geen reactie dan gaat de ouderraad ervanuit dat er geen alternatief nodig is.
Ouders zijn dus zelf verantwoordelijk voor een alternatief.
• De allergie-coördinator stuurt de definitieve lijst door naar iedere leerkracht en
commissie met daarin aangegeven welke kinderen vervangend eten krijgen.
• De allergie-coördinator informeert Team en commissies OR bij tussentijds doorgegeven
wijzigingen.
Allergie-coördinator:
Lenny Arts
mail Lennyenjef@home.nl
tel. 0619000370
Mail start schooljaar:
Beste ouders en/of verzorgers,
De laatste jaren is er meer bekend over voedselallergieën en -intoleranties. Daarnaast zijn
er ook ziektes waarbij er sprake is van speciale aandacht voor voeding. We vinden het als
school én ouderraad erg belangrijk dat we er samen voor zorgen dat we alle kinderen zo
normaal mogelijk kunnen laten mee doen. Om ouders te ondersteunen hebben we de
belangrijkste zaken in deze kaart vastgelegd. We vragen u om even de tijd te nemen en

de kaart te lezen en indien nodig onderstaande Link te openen en de lijst in te vullen.
Werkt de link niet, knip dan deze url in uw adresbalk.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kiZaHTLUH0Wi8xz6DlLKwCSyg0DHuhBgVIlDWpRzpJUOTc0UUQ2MjZJQjlaRlMwSkUzMENaRzJHUy4u
Met vriendelijke groet,
Hilde van Eldonk en Lenny Arts
Stroomschema:

Directie

• Stuurt 1e schooldag via mail informatie over allergie/ziekte.
• Stuurt 1e schooldag via mail link voor invullen allergie/ziekte formulier.

• Stuurt 6 weken voor de startdatum mail met de link voor kaart en formulier voor aangemelde lln.
Administratie

• Indien er sprake is van allergie/ziekte via de toegestuurde link het formulier invullen.
Ouders

Allergiecoördinator

Commissie
leden

Ouders

Allergiecoördinator

• Excelbestand maken en sturen naar:
• Team (leerkrachten en directeur)
• Commissies OR
• App groep aanmaken

• Informeren tijdig de allergie-cooridinator over eten/drinken bij ieder activiteit.

• Vragen informatie bij de leerkracht voor traktaties.
• Leerkracht informeert ouders bij traktaties.

• Definitieve lijst doorsturen naar leerkrachten en commissie (welke kinderen krijgen vervangend eten).
• Team en commissies OR informeren bij tussentijds doorgegeven wijzigingen in allergie of ziekte.
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