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Gesubsidieerde Vrije Basisschool 

Sint-Catharinacollege 
9500 Geraardsbergen 

 

De Duizendpoot 

Welkom 
 



Het is belangrijk dat alles nauwkeurig, in DRUKLETTERS  

wordt ingevuld. 

Het schoolreglement kan online gelezen worden. 

 

 
A. Terug te bezorgen aan het secretariaat: 

 

1. Aanmeldingsformulier 

2. Vragenlijst over de achtergrond van het kind 

3. Verklaring ouders schoolreglement 

4. Eerste communie 

5. Toestemming opvraging gegevens 

 

B. Te bewaren bij varia in het kinddossier: 
 

6. Intakegesprek 

 

C. Te bewaren in de klas: 
 

7. Hoe gaat de leerling naar huis 

8. Oog voor Lekkers 

 

D. Meegeven aan de ouders: 
 

9. Medicatie 

+ strookjes arts 

 + folder CLB 

10. Kopie van de inschrijvingsbundel of mail naar de ouders 

11. Frigoblad 
 

 

 

 

 

 



1. Aanmeldingsformulier 

Aanmeldingsformulier 
 

De Duizendpoot  Kloosterstraat 60  9500 Geraardsbergen 

 

 

 

 

 

Beste ouder, 

 

Om uw kind in te schrijven op onze school en gedurende de periode dat uw kind op onze school zit, 

verzamelen we heel wat persoonsgegevens. Afhankelijk van het doeleinde van de verwerking 

(bijvoorbeeld inschrijving, extra zorg, meerdaagse uitstap, …) verwerken wij verschillende types van 

persoonsgegevens van u en uw kind. In het schoolreglement (www.sintcatharinacollege.be – basis – 

Zarlardinge of Overboelare – praktisch) kunt u onder punt 18 ‘Privacy’ meer lezen waarom en welke 

gegevens we allemaal kunnen verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat uw rechten zijn 

(bijvoorbeeld om de gegevens in te kijken) en hoe u ze kunt uitoefenen. 

Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van 

de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 

Inschrijvingsdatum en uur …………………… - …………………… - …………………………………………  om …………………………………………  uur 
 

Instapdatum   …………………… - …………………… - …………………………………………   
 

Schooljaar   …………………………………………  - …………………………………………   
 

Klas     …………………………………………  kleuterklas   …………………………………………  leerjaar  

 

LEERLING  

 

!! rijksregisternummer !!       -    -   

 

Voornaam  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum …………………… - …………………… - …………………………………………    Geboorteplaats …………………………………………………………………………… 

 

Nationaliteit  ……………………………………………………………………………………………………………… Geslacht   mannelijk  vrouwelijk 

 

Adres (straat + huisnummer) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Adres (postnummer + gemeente)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

VORIGE SCHOOL INDIEN VAN TOEPASSING 

 

Naam school  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres school  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

adres school  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Klas    …………………………………………  kleuterklas   …………………………………………  leerjaar   

  
 

http://www.sintcatharinacollege.be/


1. Aanmeldingsformulier 

OUDER 
 

Voornaam + naam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres (straat + huisnummer) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(postnummer + gemeente)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bereikbaar via  telefoon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

.(invullen wat past)   GSM  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 werk ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

E-mailadres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… @ ………………………………………………………………………………………………… 
 

OUDER 
 

Voornaam + naam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres (straat + huisnummer) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(postnummer + gemeente)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bereikbaar via  telefoon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

.(invullen wat past)   GSM  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 werk ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

E-mailadres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… @ ………………………………………………………………………………………………… 
 

TE VERWITTIGEN BIJ AFWEZIGHEID WANNEER DE OUDERS NIET BEREIKBAAR ZIJN 
 

Naam + verwantschap ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 telefoon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 GSM  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam + verwantschap ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 telefoon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 GSM  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam + verwantschap ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 telefoon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 GSM  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam + verwantschap ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 telefoon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 GSM  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam + verwantschap ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 telefoon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 GSM  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

‘De inschrijvende ouder verklaart ten opzichte van de school in toepassing van de artikels 374 BW en 375 BW te handelen met de toestemming van 

de andere ouder.’ 
 

Handtekening ouder(s), 
 



2. Vragenlijst over de achtergrond van uw kind 

 

Vragenlijst over de achtergrond van uw kind 
 

De Duizendpoot  Kloosterstraat 60  9500 Geraardsbergen 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsdatum …………………… - …………………… - ………………………………………… Ministerie van Onderwijs en Vorming 

 

Beste ouder, 
 

Dit is een korte vragenlijst vanuit het ministerie van Onderwijs en Vorming die betrekking heeft op 

uw kinderen en het gezin waarin zij leven en waardoor wij extra werkingsmiddelen kunnen krijgen. 

Het beantwoorden daarvan vergt slechts een paar minuten van uw tijd, maar helpt ons en de scholen 

het onderwijs voor uw kinderen te verbeteren. 
 

Wie vult dit formulier in? 

We verwachten dat de vader of moeder of de persoon die verantwoordelijk is voor de opvoeding van 

het kind waarover de vragen gaan, het formulier invult.  
 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 

Bezorg dit formulier aan de school waar het kind ingeschreven is. 

 

1 Vul de gegevens van het kind in. 

 

Voornaam + naam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Klas    …………………………………………  kleuterklas   …………………………………………  leerjaar  

 

2 Kruis aan welke taal het kind meestal spreekt met de vermelde personen. 

 U mag bij elke vraag maar één taal aankruisen. 
 

 Het kind spreekt met de moeder meestal 
 Nederlands 

 Frans 

 een andere taal 

 Ik kan hierop niet antwoorden omdat de moeder geen contact heeft met het kind of overleden is. 
 

 Het kind spreekt met de vader meestal 
 Nederlands 

 Frans 

 een andere taal 

 Ik kan hierop niet antwoorden omdat de vader geen contact heeft met het kind of overleden is. 
 

 Het kind spreekt met broers of zussen meestal 
 Nederlands 

 Frans 

 een andere taal 

 Ik kan hierop niet antwoorden omdat het kind geen contact heeft met broers of zussen of geen 

broers of zussen heeft. 
 

 Het kind spreekt met vrienden meestal 
 Nederlands 

 Frans 

 een andere taal 

 Ik weet het niet. 



2. Vragenlijst over de achtergrond van uw kind 

3 Kruis het hoogst behaalde onderwijsdiploma of –getuigschrift van de moeder van het kind 

aan. 

 
 lager onderwijs niet afgewerkt 

 lager onderwijs afgewerkt 
Zowel gewoon als buitengewoon lager onderwijs komen hiervoor in aanmerking. 

 lager secundair onderwijs afgewerkt 
Dit is  een diploma,  getuigschrift of attest van slagen van de eerste 3 jaren van het gewoon of buitengewoon onderwijs 

(bijvoorbeeld A3, A4 of B3)  of een getuigschrift van het deeltijds beroepssecundair onderwijs of van de leertijd 

(leercontract VIZO/Syntra). 

 hoger secundair onderwijs afgewerkt 
Dit is een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs ASO, TSO, KSO, BSO, A2, B2, HSTL, of een diploma 

van de vierde graad BSO. Buitengewoon secundair onderwijs komt hiervoor niet in aanmerking. 

 hoger onderwijs afgewerkt 
Dit is een diploma van een hogeschool of van een universiteit, bijvoorbeeld A1, B1, gegradueerde, licentiaat, ingenieur, 

doctor, master, bachelor. 

 

4 Is het kind tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen door een 

persoon, een gezin, een voorziening of sociale dienst in het kader van bijzondere 

jeugdbijstand? 

  
 ja 

 neen 

 

5 Behoort u tot de binnenschippers, de kermis- of circusexploitanten of –artiesten, of 

woonwagenbewoners? 

  
 ja 

 neen 

 

6 Vul de onderstaande verklaring in.  

 
 Ik bevestig op eer dat alle gegevens op dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 

voornaam + naam ouder(s) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

voornaam + naam ouder(s) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening ouder(s), 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming respecteert uw privacy. In toepassing van het KB 

van 13 februari 2001, hebt u het recht uw eigen persoonsgegevens te raadplegen en te laten 

verbeteren. De gegevens die u ons verstrekt, zullen nooit worden gebruikt voor acties naar 

individuele leerlingen en vertrouwelijk worden behandeld. Bovendien hebt u te allen tijde het recht 

om gratis en op uw verzoek u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Hiervoor neemt u 

contact op met de school waar het kind is ingeschreven. 

Veelgestelde vragen vinden een antwoord op 

www.agodi.be/faq/indicatoren_van_leerlingenkenmerken_opvraging 

http://www.agodi.be/faq/indicatoren_van_leerlingenkenmerken_opvraging


3. Schoolreglement 

 

Schoolreglement 
 

De Duizendpoot  Kloosterstraat 60  9500 Geraardsbergen 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsdatum …………………… - …………………… - …………………………………………   

 

Beste ouder, 

 

Onze school beschikt over een schoolreglement. 

U kunt dit lezen op onze website (www.sintcatharinacollege.be). 

Indien u toch een papieren versie wenst, geven wij u dit graag mee bij de inschrijving. 

 

Met vriendelijke groeten, mevr. Joyce. 

 

 

 

 

Ondergetekende, ouder(s) van 

 

Voornaam + naam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Klas    …………………………………………  kleuterklas   …………………………………………  leerjaar  

 

heeft (hebben) kennis genomen van de brief i.v.m. het schoolreglement. 

 

 Ik lees het schoolreglement online. 

 Ik wens bij de inschrijving een papieren versie van het schoolreglement te ontvangen. 

 

 Ik verklaar in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met 

opvoedingsproject, het schoolreglement en algemene info van 

GVB Sint-Catharinacollege – Kloosterstraat 60 - 9500 Geraardsbergen 

schooljaar 0020220 – 2022000 

en teken hierbij voor instemming en akkoord. 

 

 

Handtekening ouder(s), 

 



4. Eerste communie 

Eerste communie 
 

 De Duizendpoot  Kloosterstraat 60  9500 Geraardsbergen 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsdatum …………………… - …………………… - …………………………………………   

 

Beste ouder, 

 

We bieden u de mogelijkheid om uw kind zijn/haar eerste communie te laten doen. 

We willen hierover informatie vragen dewelke we op onze beurt doorgeven aan het bisdom. 

 

 Mijn kind doet zijn/haar eerste communie niet. 

 

 Mijn kind heeft zijn/haar eerste communie reeds gedaan. 

 

 Mijn kind zal zijn/haar eerste communie doen. 
 

 Mijn kind is reeds gedoopt  datum van het doopsel: …………………… - …………………… - ……………………………… 

 

 Mijn kind is reeds gedoopt  plaats van het doopsel: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Mijn kind is nog niet gedoopt. 

 

 

Handtekening ouder(s), 

 



5. Toestemming opvraging gegevens 

Toestemming opvraging gegevens * 
 

De Duizendpoot  Kloosterstraat 60  9500 Geraardsbergen 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsdatum …………………… - …………………… - …………………………………………   

 

* Toestemming opvraging gegevens indien uw kind in het buitenland / Wallonië school liep. 

 

 

 Hierbij geef ik de toestemming aan het Vrij CLB van Geraardsbergen, Vierwindenstraat 1A, 9500 

Geraardsbergen om de gegevens van mijn kind op te vragen in de vorige school.  

 

 

Voornaam  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum …………………… - …………………… - …………………………………………    

 

 

Naam vorige school ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

Klas    …………………………………………  kleuterklas   …………………………………………  leerjaar  

 

 

 Niet van toepassing 

 

 

 

Handtekening ouder(s), 

 



6. Intakegesprek 

Intakegesprek (zorgdossier) 
 

De Duizendpoot  Kloosterstraat 60  9500 Geraardsbergen 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsdatum …………………… - …………………… - …………………………………………   

 
Privacygevoelige gegevens 

De hier gevraagde info verschaft u op vrijwillige basis en in het belang van uw kind. U dient uw expliciete 

toestemming te geven om deze gegevens te verwerken. De school verwerkt deze informatie in haar 

administratie- en haar leerlingvolgsystemen. De toegang is afgeschermd zodanig dat niet iedereen op onze 

school deze gegevens zomaar kan inkijken. 

Die info die nodig is om uw kind goed te begeleiden kan aan de betrokken leraar worden meegedeeld. 

 
Voornaam + naam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Klas    …………………………………………  kleuterklas   …………………………………………  leerjaar  
 

Gesprek o.l.v.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Extra individueel gesprek gewenst met  klasleraar  Voorstel op …………… - …………… - ………………………………… 

        zorgleraar 

        directeur 

        leraar bewegingsopvoeding  

 

Thuistaal  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gezinssituatie  ongehuwd   gehuwd    wettelijk samenwonend  

     gescheiden   feitelijk gescheiden 

     pleegouder   weduwe/weduwnaar 

     co-ouderschap  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
     

Aantal kinderen in het gezin ………………………………… (belangrijk voor voorrang bij inschrijvingen)  
   

voornaam naam j/m geboortedatum (klas) 

     

     

     

     

     

     
 

Naam vorige school  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres vorige school  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vorige klas    …………………………………………  kleuterklas   …………………………………………  leerjaar 
 

Reden schoolverandering ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

De klassenraad zal op latere datum bespreken tot welke klasgroep de ingeschreven leerling zal behoren. 

 

 

 



6. Intakegesprek 

Algemene gezondheidstoestand van het kind: 
 

Medicatie  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Gezicht  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Gehoor  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Allergieën  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ziekte   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Aangepaste voeding ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Andere  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wat wij belangrijk vinden om te weten:  (indien van toepassing) 
 

Hoe verliep de onderwijsloopbaan tot nog toe? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Welk advies kreeg uw kind vorig schooljaar? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 

Welke ondersteuning kreeg/krijgt uw kind (ON, Horizon, revalidatie, kine, logo, …)? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Met welke diensten die uw kind ondersteunen mogen wij contact opnemen?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Kan uw kind zelfstandig een taak uitvoeren/zelfstandig deelnemen aan schoolse activiteiten 

(zwemmen, …) ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wat zijn de interesses van uw kind? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Kan uw kind autonoom functioneren? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Hoe functioneert uw kind in groep? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wat beïnvloedt het gedrag van uw kind positief/negatief? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Hoe gaat uw kind om met spanningen? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Welke verwachtingen hebt u t.a.v. uw kind? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Waarom kiest u voor onze school? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Andere belangrijke gegevens van het kind (geboorte, babytijd, sociaal emotioneel, motorisch, medisch, leren, …):  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 

Ondergetekende verklaart dat de bovenstaande gegevens volledig en correct zijn en stemt in dat deze gegevens op de school verwerkt 

worden in het kader van de begeleiding van haar/zijn zoon/ dochter. 
 

Handtekening ouder(s), 
 

 



7. Hoe gaat de leerling naar huis 

 

Hoe gaat de leerling naar huis 
 

 De Duizendpoot  Kloosterstraat 60  9500 Geraardsbergen 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsdatum …………………… - …………………… - …………………………………………   

 

Beste ouder, 

 

In het belang van de veiligheid van uw kind, wil ik u vragen om telkens wanneer er wijzigingen zijn in 

de manier waarop hij/zij de school verlaat, dit via Smartschool aan de klasleraar te melden. 

 

Het kan echter dat deze wijziging onverwachts gebeurt. 

In dit geval mailt u mij (joyce.melis@sccg.be) en verwittigt u ook telefonisch de vestiging. 

 

De Duizendpoot  054/41.00.33 

 

Met dank voor deze samenwerking, mevr. Joyce. 

 
 

 

Ondergetekende, ouder(s) van 

 

Voornaam + naam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Klas    …………………………………………  kleuterklas   …………………………………………  leerjaar  

 

Mijn kind gaat op de volgende manier naar huis: 

 te voet 

 met de bus van De Speeldoos 

 wordt opgehaald door ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 met de fiets 

 ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

    (eigen beschrijving, eventueel afhankelijk van de dag)                                                         

Handtekening ouder(s), 

 

 

 



8. Oog voor Lekkers 

 

‘Oog voor Lekkers’ 
 

De Duizendpoot  Kloosterstraat 60  9500 Geraardsbergen 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsdatum …………………… - …………………… - …………………………………………   

 

Beste ouder, 

 

Onze school neemt deel aan het fruitproject ‘Oog voor Lekkers’. 

Fruit is immers een belangrijke bron van vezels, vitaminen en mineralen. 

Om onze kinderen te stimuleren, krijgen ze elke week een stuk vers fruit. 

Een gezond initiatief waar we enthousiast aan willen deelnemen. 

Op dinsdag eten we ons stuk fruit op. Het fruit wordt ons wekelijks vers geleverd. 

 

De kostprijs voor 1 schooljaar bedraagt tot maximum 6 euro. 

Wanneer uw kind later dan 1 september start, namelijk op één van de andere instapdata, dan brengen 

wij het verschil proportioneel in mindering.  

 

Het zou fijn zijn als ook uw kind mag meedoen aan dit initiatief. 

Bovendien maken we er in de klas een gezellig fruitmoment van! 

 

Met vriendelijke groeten, mevr. Joyce. 

 

 

Ondergetekende, ouder(s) van 

 

Voornaam + naam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Klas    …………………………………………  kleuterklas   …………………………………………  leerjaar  

 

heeft (hebben) kennis genomen van de brief i.v.m. het project ‘Oog voor Lekkers’. 

 

Mijn kind zal  niet deelnemen aan ‘Oog voor Lekkers’. 
 

Mijn kind zal   wel deelnemen aan ‘Oog voor Lekkers’. 

 

 

Handtekening ouder(s), 

 

 

 

 



   

 Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school 

Naam van het kind:  ……………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

Naam van de medicatie: ……………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………………………………………..  

Dosis:    ……………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

Periode van toediening op school: van ……………………………….. tot en met ……………………………….. (datum) 

Tijdstip van toediening op school: ……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

 

Datum, stempel en handtekening arts,                                    Handtekening ouder(s), 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

 Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school 

Naam van het kind:  ……………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

Naam van de medicatie: ……………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………………………………………..  

Dosis:    ……………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

Periode van toediening op school: van ……………………………….. tot en met ……………………………….. (datum) 

Tijdstip van toediening op school: ……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

 

Datum, stempel en handtekening arts,                                    Handtekening ouder(s), 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

 Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school 

Naam van het kind:  ……………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

Naam van de medicatie: ……………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………………………………………..  

Dosis:    ……………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

Periode van toediening op school: van ……………………………….. tot en met ……………………………….. (datum) 

Tijdstip van toediening op school: ……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

 

Datum, stempel en handtekening arts,                                    Handtekening ouder(s), 

 

 

 



9. Medicatie 

Medicatie 
 

 De Duizendpoot  Kloosterstraat 60  9500 Geraardsbergen 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsdatum …………………… - …………………… - …………………………………………   

 

Beste ouder, 

 

De laatste jaren wordt in toenemende mate gevraagd aan leraren/school om medicatie toe te dienen 

op school. 
 

Graag hadden wij hieromtrent de volgende afspraken gemaakt: 

- Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie op school moet worden 

toegediend. 

- Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat een attest door 

de behandelende arts wordt ingevuld. Deze ontvangt u in bijlage. 

- De leraar/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten 

die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie. 
 

Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de schoolarts contact opneemt met de 

behandelende arts. 

 

Met vriendelijke groeten, 

de schoolarts. 

 

 

 

 

 

Handtekening ouder(s), 
 

 



   

 

 

GVB Sint-Catharinacollege 
 

De Duizendpoot 

Kloosterstraat 60 
9500 Geraardsbergen 

054/41.00.33 
 

 

  

Naam: 

Klas: 

GDPR 

Mogen wij beeldmateriaal van uw kind gebruiken  

 op de website van onze school 

ja - neen  

 in het tijdschrift ‘Krakelingen’ 

ja - neen     

 via PowerPoint gepresenteerd bij activiteiten op en in samenwerking met de school 

ja - neen  

 op de klasfoto 

ja – neen 

 op het einde van het schooljaar bij het geven van een afscheidsgeschenk (stick, 

fotoboek, …) 

ja – neen 

 Facebook 

ja – neen 

  

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 



 


