PROTOCOL ALLERGIEEN / MEDICIJNGEBRUIK

Inleiding:
Bij een allergie hebben mensen een verhoogde gevoeligheid voor bepaalde stoffen of
voedingsmiddelen waardoor ziekteverschijnselen kunnen worden opgewekt. Daar kunnen
uiteraard ook kinderen last van hebben/krijgen. Op onze school proberen we de risico’s
op allergische reacties te verkleinen door o.a.:







het creëren van een zo gezond mogelijk leefklimaat, door waar mogelijk, rekening
te houden met allergieën.
aan de ouders van een allergisch kind duidelijke regels t.a.v. het kind te vragen
het, indien nodig, inlichten/voorlichten van ouders van overige leerlingen
het inlichten van leerkrachten, overig personeel en evt. hulpouders bij overige
activiteiten welke kinderen welke soort allergie hebben en wat te doen bij een
allergische reactie.
Het in kaart brengen van vervangende traktaties te verstrekken tijdens door /op
school georganiseerde activiteiten.

Natuurlijk is dit niet alleen een zorg van de school, ook ouders hebben hierin bepaalde
taken:





het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de school op de hoogte te
stellen hoe allergische reacties bij hun kind te voorkomen zijn.
de ouders verstrekken eventuele vervangende producten aan de leerkracht, die
aan hun kind gegeven kunnen worden bij een verjaardag van een klasgenoot.
ouders leggen de school uit wat te doen bij een allergische reactie
de uitleg van het toedienen van eventuele medicatie is een verantwoordelijkheid
van de ouders.

Doel: Afstemmen van afspraken t.a.v. de omgang met kinderen met een allergieën en
kinderen die medicijnen dienen te gebruiken en het voorkomen van calamiteiten.
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Afspraken:
 Allergieën worden door de ouders aangegeven op het standaard inventarisatie
 formulier “allergieën / medicijngebruik” welke zij ontvangen na aanmelding.
 Tijdens het intakegesprek wordt dit formulier door de ouders ingeleverd.
 Na het intake gesprek worden de gegevens van het formulier “allergieën” via de IB-er
aan het leerlingendossier toegevoegd en de leerkracht krijgt een kopie van het
formulier.
 Tevens wordt een kopie van dit formulier verstrekt aan het lid van de oudervereniging
die aanspreekpunt is m.b.t. allergie commissie; zij/hij draagt zorg voor een up-todate overzicht van alle groepen. (schooljaar 2008/2009: Natasja Kerkhof is
aanspreekpunt en zij draagt samen met Astrid van Nuland zorg voor het updaten van
de lijst).
 Voor kinderen met kans op zeer ernstige allergische reactie wordt door de ouders en
evt. behandelend arts een individueel actieplan opgesteld.
 Ook kinderen die vegetarisch zijn, of een bepaalde geloofsovertuiging hebben, worden
op deze (allergie) lijst geplaatst.
 Kinderen die medicijnen nodig hebben, worden per mail aan alle leerkrachten bekend
gemaakt.
 Medicijnen en de daarbij horende gebruiksaanwijzingen worden in de keuken in het
daarvoor bestemde keukenkastje opgeborgen.
 Aan de binnenkant van het deurtje van dit keukenkastje hangen de actieplannen van
de betreffende kinderen voorzien van een foto.
 Indien nodig wordt jaarlijks in de startvergadering van de leerkrachten de medische
situatie van de kinderen toegelicht.
 Vanuit de werkgroepen “activiteiten” is er per activiteit één aanspreekpunt. Deze
persoon overlegt vooraf over de in te kopen voedingswaren/traktaties met de allergie
commissie.
 Tijdens de eerste ouderavond van het schooljaar controleert de leerkracht of de
gegevens van deze kinderen nog kloppen.
 De allergie commissie geeft wijzigingen per mail door aan de directie, deze zorgt
ervoor dat het overzicht op de server wordt gezet.
 Iedere leerkracht heeft een overzicht in de klassenmap met daarin vermeld de
allergieën, evt. het medicijngebruik én de benodigde maatregelen bij calamiteiten.
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