
 

 
Vrije Basisschool De Zonnebloem 

Oude Diestsestraat 4, Waanrode 

 

          Deel 7 p. 1  

 

 

 

 

Formulieren 
 

- Afwezigheid 

- Niet mee zwemmen 

- Niet mee turnen 

- Medicijnen 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

          

VRIJE BASISSCHOOL                                                             

DE ZONNEBLOEM                                                         

OUDE DIESTSESTRAAT 4  

3473 WAANRODE    

tel. + fax 016/77 72 67 

e-mail : directiewaanrode@gmail.com     

 

 

 

 

 

Naam en voornaam van de leerling :………………………………..........................………… 

 

Groep …………. 

 

was afwezig op …………………………………………………. 

 

was afwezig van ……………………… tot ……………………. 

 

Reden : ....................................................……………………………………….. 

  

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

 

 

Ander  bijgevoegd document ter staving van de afwezigheid : ……………………………. 

 

Handtekening van de ouder(s) 

 
* Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

 

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

 

VRIJE BASISSCHOOL                                                             

DE ZONNEBLOEM                                                         

OUDE DIESTSESTRAAT 4  

3473 WAANRODE    

tel. + fax 016/77 72 67 

e-mail : directiewaanrode@gmail.com     

 

 

 

 

 

Naam en voornaam van de leerling :………………………………..........................………… 

 

Groep …………. 

 

was afwezig op …………………………………………………. 

 

was afwezig van ……………………… tot ……………………. 

 

Reden : ....................................................……………………………………….. 

  

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

 

 

Ander  bijgevoegd document ter staving van de afwezigheid : ……………………………. 

 

Handtekening van de ouder(s) 

 
* Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

AFWEZIGHEIDSBERICHT  1 

Schooljaar 2022 - 2023 

AFWEZIGHEIDSBERICHT  2 
Schooljaar 2022-2023 



 

  

          

VRIJE BASISSCHOOL                                                             

DE ZONNEBLOEM                                                         

OUDE DIESTSESTRAAT 4  

3473 WAANRODE    

tel. + fax 016/77 72 67 

e-mail : directiewaanrode@gmail.com     

 

 

 

 

 

Naam en voornaam van de leerling :………………………………..........................………… 

 

Groep …………. 

 

was afwezig op …………………………………………………. 

 

was afwezig van ……………………… tot ……………………. 

 

Reden : ....................................................……………………………………….. 

  

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

 

 

Ander  bijgevoegd document ter staving van de afwezigheid : ……………………………. 

 

Handtekening van de ouder(s) 

 
* Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

 

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

 

VRIJE BASISSCHOOL                                                             

DE ZONNEBLOEM                                                         

OUDE DIESTSESTRAAT 4  

3473 WAANRODE    

tel. + fax 016/77 72 67 

e-mail : directiewaanrode@gmail.com     

 

 

 

 

 

Naam en voornaam van de leerling :………………………………..........................………… 

 

Groep …………. 

 

was afwezig op …………………………………………………. 

 

was afwezig van ……………………… tot ……………………. 

 

Reden : ....................................................……………………………………….. 

  

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

 

 

Ander  bijgevoegd document ter staving van de afwezigheid : ……………………………. 

 

Handtekening van de ouder(s) 

 
* Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

AFWEZIGHEIDSBERICHT 3 

Schooljaar 2022-2023 

AFWEZIGHEIDSBERICHT 4 

Schooljaar 2022-2023 



 

  

          

VRIJE BASISSCHOOL                                                             

DE ZONNEBLOEM                                                         

OUDE DIESTSESTRAAT 4  

3473 WAANRODE    

tel. + fax 016/77 72 67 

e-mail : directiewaanrode@gmail.com     

 

 

 

 

 

 

Naam en voornaam van de leerling :………………………………..........................………… 

 

groep …………. 

 

is niet mee gaan zwemmen op  …………………………………………………. 

 

reden : ....................................................……………………………………….. ................................................…………………………………………… 

 

doktersattest bijgevoegd : ja - neen (schrap wat niet past) 

 

ander  bijgevoegd document ter staving van de niet-deelname : ……………………………. 

 

Datum: …………………………………………………………. Handtekening van de ouder(s)  ………………………………………………………………. 

 
* Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

 

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

 

 

 

VRIJE BASISSCHOOL                                                             

DE ZONNEBLOEM                                                         

OUDE DIESTSESTRAAT 4  

3473 WAANRODE    

tel. + fax 016/77 72 67 

e-mail : directiewaanrode@gmail.com     

 

 

 

 

 

 

Naam en voornaam van de leerling :………………………………..........................………… 

 

groep …………. 

 

is niet mee gaan zwemmen op  …………………………………………………. 

 

reden : ....................................................……………………………………….. ................................................…………………………………………… 

 

doktersattest bijgevoegd : ja - neen (schrap wat niet past) 

 

ander  bijgevoegd document ter staving van de niet-deelname : ……………………………. 

 

Datum: …………………………………………………………. Handtekening van de ouder(s)  ………………………………………………………………. 

 
* Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

 

Niet-deelname zwemmen 

Schooljaar 2022-2023 

Niet-deelname zwemmen 

Schooljaar 2022-2023 



 

  

          

 

 

VRIJE BASISSCHOOL                                                             

DE ZONNEBLOEM                                                         

OUDE DIESTSESTRAAT 4  

3473 WAANRODE    

tel. + fax 016/77 72 67 

e-mail : directiewaanrode@gmail.com     

 

 

 

 

 

 

Naam en voornaam van de leerling :………………………………..........................………… 

 

Groep …………. 

 

heeft op ……………………………….. (datum) niet deelgenomen aan de les bewegingsopvoeding 

 

reden : ....................................................……………………………………….. ................................................…………………………………………… 

 

doktersattest bijgevoegd : ja - neen (schrap wat niet past) 

 

ander  bijgevoegd document ter staving van de niet-deelname : ……………………………. 

 

Datum: …………………………………………………………. Handtekening van de ouder(s)  ………………………………………………………………. 

 
* Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

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

 

 

VRIJE BASISSCHOOL                                                             

DE ZONNEBLOEM                                                         

OUDE DIESTSESTRAAT 4  

3473 WAANRODE    

tel. + fax 016/77 72 67 

e-mail : directiewaanrode@gmail.com     

 

 

 

 

 

 

 

Naam en voornaam van de leerling :………………………………..........................………… 

 

Groep …………. 

 

heeft op ……………………………….. (datum) niet deelgenomen aan de les bewegingsopvoeding 

 

reden : ....................................................……………………………………….. ................................................…………………………………………… 

 

doktersattest bijgevoegd : ja - neen (schrap wat niet past) 

 

ander  bijgevoegd document ter staving van de niet-deelname : ……………………………. 

 

Datum: …………………………………………………………. Handtekening van de ouder(s)  ………………………………………………………………. 

 
* Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

Niet-deelname les bewegingsopvoeding 

Schooljaar 2022-2023 

Niet-deelname les bewegingsopvoeding 

Schooljaar 2022-2023 



 

  

          

VRIJE BASISSCHOOL                                                             

DE ZONNEBLOEM                                                         

OUDE DIESTSESTRAAT 4  

3473 WAANRODE    

tel. + fax 016/77 72 67 

e-mail : directiewaanrode@gmail.com     
 

Toedienen van medicijnen 
Schooljaar 2022-2023 

 

Volgens de veiligheidsvoorschriften mag de school geen specifieke medicatie aankopen of op eigen initiatief toedienen.  

Indien uw kind toch een bepaald medicijn moet nemen, dient u zelf hiervoor te zorgen.    Bij elk toe te dienen 

medicijn (hoestfles, Rilatine, …) hebben wij een schriftelijke verklaring van de dokter nodig dat wij uw kind dit 

moeten toedienen, in welke mate en op welk tijdstip.  Zonder deze verklaring mogen wij dit niet!   

Indien dit medicijn op school aanwezig moet zijn, dient u dit te overhandigen aan de preventieadviseur (juf Christine) 

vergezeld van dit document. 

Ondergetekende , dokter in de geneeskunde , verklaart hierbij dat 

 

Naam kind ……………………………… 

 

Groep          ………………. 

 

de volgende medicijnen moet nemen 

 

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

 

 

tijdstip (  morgen , middag … ) 

 

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

 

hoeveelheid 

 

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

 

periode  

 

van ……………………………….    tot ………………………………………… 

 

 

Naam en handtekening geneesheer  Naam en handtekening ouders 

 

Datum  
 

 

 

Naam en handtekening directie  Naam en handtekening preventieadviseur 

Datum  
 


