Protocol “Omgaan met vormen van allergie”
A. Uitgangspunten protocol allergieën en zieke kinderen
1. Het belang van de gezondheid van het kind staat voorop.
2. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede begeleiding van het
kind.
3. Ouders zijn verantwoordelijk voor goede informatie en voorlichting naar de
leerkracht.
4. School is verantwoordelijk voor inhoud en verspreiding van brieven naar ouders.
5. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor het voorkomen van
problemen.
6. Ouders zijn (indien mogelijk) verantwoordelijk voor de groei naar zelfsturing van
het kind.
7. Ouders en school zorgen ervoor, dat de samenwerking gedurende het schooljaar in
goede harmonie verloopt.

B. Waarom een protocol?
De school heeft de verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor alle kinderen die op
de school zijn ingeschreven. In de schoolgids wordt aangegeven, dat de school een
veilige school wil zijn voor alle leerlingen en leerkrachten.
Dit protocol handelt over de verantwoordelijkheid van de ouders en de school voor
de kinderen met een allergie. Wij richten ons in dit protocol op de aanwezigheid van
allergieën bij kinderen. In overleg met ouders worden maatregelen genomen om
rekening te houden met vormen van allergie. Het initiatief ligt bij de ouders. Een
goede onderlinge communicatie geldt als een voorwaarde. Het is in het belang van
het kind dat zijn schoolleven, door middel van de nodige maatregelen, zo normaal
mogelijk kan verlopen.

C. Schoolorganisatie
1. Bij inschrijving van de leerling wordt via het inschrijfformulier gevraagd of het kind
een allergie heeft. Indien dit het geval is, wordt de ernst van de allergie wordt in
een vast format vastgelegd en in de leerlingenadministratie opgeborgen.
2. Aan het begin van het cursusjaar worden de kinderen met allergieën per klas
geïnventariseerd.
3. De inventarisatielijst wordt door de administratieve medewerker opgesteld en aan
de groepsleerkrachten en de activiteitencommissie verstrekt.
4. Bij tussentijdse instroom wordt zo nodig de lijst aangepast en als volgende versie
verstrekt aan de groepsleerkrachten, en de activiteitencommissie.
5. Bij medicijngebruik wordt gehandeld volgens het protocol: Medicijngebruik &
Medisch handelen.

6. De ouders worden via de website op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van
het protocol “Omgaan met allergieën en zieke kinderen” en ‘Medicijngebruik &
Medisch handelen”.
7. Als er een kind met een voedselallergie in een groep zit, krijgen de ouders van de
betreffende groep een brief waarbij gesproken wordt over traktaties of maaltijden.
Hierin wordt in essentie de volgende boodschap opgenomen: in onze groep zijn
er 1 of meer leerlingen met een voedselallergie. In verband met het trakteren
vragen wij jullie daar rekening mee te houden. Bij de leerkracht van de groep
kunnen jullie informatie krijgen over mogelijke aanpassingen.

D. Acties op groepsniveau;
1. Ouders en groepsleerkrachten communiceren over wat voor het kind en de
groepsleerkracht een juiste manier van handelen is als er sprake is van
maaltijden en / of traktaties in de groep. Zo nodig zorgen de ouders voor een
apart trommeltje met traktaties. Ouders nemen hierbij initiatief.
2. De groepsleerkrachten en ouders dragen er zorg voor, dat als er in de groep
kinderen met een allergie zitten, maatregelen genomen worden, door bij bv.
spontane tussendoortjes en niet geverifieerde traktaties een traktatie uit het
eerder genoemde trommeltje te geven.
3. De groepsleerkrachten lichten ieder schooljaar alle ouders van de kinderen van
de groep in door middel van een brief die in samenwerking met de betreffende
ouders tot stand is gekomen, als er kinderen met een allergie in de groep zitten.
Deze brief gaat z.s.m. in het schooljaar en het liefst in de eerste schoolweek met
de kinderen mee. De school bepaalt uiteindelijk de inhoud van de brief.
4. Afhankelijk van de vorm van de allergie wordt in deze brief aan andere ouders
gevraagd, om op vrijwillige basis bij verjaardagtraktaties rekening te houden met
de kinderen met een allergie.
5. De gegevens en de ervaringen worden tijdens de groepsoverdracht naar een
volgend leerjaar doorgegeven aan de collega’s.

E. Acties op schoolniveau
1. De ouders, leden van werkgroepen en teamleden zorgen er voor, dat er bij
groepsoverstijgende activiteiten in de brief aan de ouders staat of er sprake is van
traktaties en drinken. De ouders van kinderen met een voedselallergie, nemen
contact op met de groepsleerkracht om voor het betreffende kind een aanpassing
te regelen.
De kosten hiervoor wil de school op zich nemen, maar ouders mogen zelf
beslissen of ze hier gebruik van willen maken.
2. De directeur zorgt voor een goede uitvoering van brieven en taken. De directeur
is aanspreekpunt voor geschillen, waarbij ouders en leerkrachten niet goed
samen werken rond de aanpak van een kind met een allergie.

