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PROTOCOL ALLERGIEEN OBS 10e PENNING
Protocol Allergieën
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
• Duidelijke informatie vragen (tijdens bijv. intakegesprek) t.a.v. de allergie van het kind
• Het (indien nodig) inlichten/voorlichten van ouders van overige leerlingen
• Het inlichten van leerkrachten, overig personeel, OV en evt. hulpouders bij overige activiteiten welke kinderen welke
soort allergie hebben en wat te doen bij een allergische reactie
• Een allergielijst bijhouden van de kinderen op school. Hierbij wordt rekening gehouden met evt. vervangende traktaties tijdens door school georganiseerde activiteiten
• Leerkracht/school informeert ouders van een allergisch kind twee weken van te voren via de mail/nieuwsbrief/telefonisch over de datum en het dagdeel van de activiteit, het soort activiteit, zodat de ouders voldoende tijd hebben om
eventueel vervangende etenswaren te regelen
• 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 (zie protocol Medicijnverstrekking).
• Maaltijden, zoals bijv. Kerstdiner, Paasontbijt, lunches etc., worden door de ouders verzorgd. Ouders en leerkrachten
hebben hierover contact met elkaar.
• Ouders hebben zelf ook een verantwoordelijkheid m.b.t. activiteiten, die in de jaarplanner opgenomen zijn en aan de
ouders verstrekt aan het begin van het schooljaar.
• Als er veranderingen zijn m.b.t. de allergie, dan is het de verantwoordelijkheid van de ouders om dit aan de leerkracht
en contactpersoon allergieën door te geven. De contactpersoon Allergieën zorgt ervoor, dat het blad van het desbetreffende kind, in het smoelenboek wordt aangepast en dat de leerkracht en OV een kopie van het aangepaste blad
ontvangen.
Registratie van kinderen met allergieën :
• Op school is een “smoelenboek” aanwezig, waarin leerlingen met allergieën vermeld staan.
In dat boek staat, op 1 blad, het volgende vermeld over de leerling:
•
Naam , foto en groep van het kind
•
Soort allergie met de kenmerken
•
Alternatieven (wat mag het kind wel m.b.t. bijv. voeding, drinken)
•
Medicijnen
•
Alarmnummers
• De leerkracht van de desbetreffende leerling(en) heeft een kopie van het blad in zijn/haar klassenmap
• Het smoelenboek staat in de personeelsruimte
• De OV heeft ook een exemplaar ter beschikking

