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                       De Meern,  augustus 2014 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Allereerst hoop ik dat u en uw kind(eren) een fijne vakantie hebben gehad! Wij kijken er 
naar uit de kinderen aanstaande maandag weer te ontvangen. Wij zijn deze week al bezig 
alles in orde te maken voor het nieuwe schooljaar en één van de dingen die we dit jaar vóór 
aanvang van het nieuwe schooljaar moeten doen, is u vragen een formulier in te vullen. Het 
is een formulier waarop we een aantal vragen stellen over bijvoorbeeld wie we moeten 
bellen als uw kind ziek wordt op school.  
We vragen dit omdat de regelgeving bovenschools op dit onderdeel onlangs gewijzigd is en 
wij vanaf nu verplicht zijn vóór aanvang van het schooljaar uw toestemming te hebben voor 
bepaalde medische handelingen. 
 
Mocht uw kind dagelijks medicijnen of andere medische verzorging onder schooltijd nodig 
hebben dan verzoeken we u om dit op het formulier aan te geven bij “Ruimte voor zaken die 
hierboven niet genoemd zijn”. We zullen dan in de eerste schoolweek contact met u 
opnemen voor nadere informatie en afspraken.  
 
We willen u vragen om het formulier in te vullen en te retourneren. Dat kan op twee 
manieren: 

1) Digitaal: u slaat het dan eerst op, vult het in en mailt het terug aan nieuwe leerkracht 
van uw kind (voornaamachternaam@beatrixdemeern.nl). 

2) Papier: formulier uitprinten, invullen met pen en maandag 1 september meenemen 
naar school. 

 
Er wordt uiteraard strikt vertrouwelijk omgegaan met de verstrekte informatie. De 
leerkracht bewaart alle formulieren in een aparte map zodat het er makkelijk bij gepakt kan 
worden mocht zich een situatie voordoen. Alle formulieren worden aan het einde van het 
schooljaar vernietigd. Volgend schooljaar vragen we u weer opnieuw de benodigde 
toestemming.  
 
We willen er met nadruk op wijzen dat het in het belang van uw kind(eren) is om zo snel 
mogelijk (liefst maandag 1 september) alle formulieren ingevuld op school te hebben. Voor 
elk kind uit het gezin een apart formulier!! 
 
Heeft u hier vragen over dan kunt u terecht bij Rainier Antonie, intern begeleider of 
ondergetekende. Bedankt voor uw medewerking! 
 
Namens het team, 
Rachel Taggenbrock, 
directeur 
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