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Protocol medisch handelen  

 
Het protocol medisch handelen is vernieuwd en te vinden op onze website. Het is 

verplicht om van alle leerlingen die op school medicatie gebruiken een ondertekende 

verklaring te hebben voor het verstrekken van de medicatie. Ook wanneer zij de 

medicatie zelf nemen.  

  

Mocht uw kind medicatie gebruiken op school of medicatie nodig hebben in geval van 

nood (bijvoorbeeld een epi-pen), willen we u vragen om bijlage 1 van het protocol in te 

vullen en ondertekend af te geven/toe te sturen aan de leerkracht. Het ondertekende 

formulier wordt opgeslagen in het digitale dossier van uw kind.  

 

Hierbij de link naar het protocol: Protocol_medisch_handelen_basischool_de_Trinoom.pdf 

 

 

Opfrissen na de gymles 

 

 

Wij merken op school dat er geregeld vragen komen over ons 

beleid ten aanzien van het douchen na de gymles. Wij hebben als 

school het beleid dat alle kinderen uit de groepen  

3 t/m 8 douchen na de gymles. 

 

Wij merken dat hier regelmatig anders tegenaan wordt gekeken door 

ouders. Als school willen wij hier graag in meebewegen.  

Hieronder staat ons herziene beleid ten aanzien van het  

douchen / opfrissen na de gymles.  

 

• Als school zijnde kunnen wij het niet verplichten om naakt te douchen, dus met 

ondergoed is ook een optie.  

• Opfrissen met een washandje volstaat vanaf nu ook. 

 

Indien uw kind niet mag douchen, ontvangt de leerkracht graag een schriftelijk bericht 

van u. De leerkracht zet dit in het dossier van uw kind.  

 

Mocht u vragen hebben omtrent bovenstaand beleid, dan kunt u contact opnemen met 

de gymleerkracht (Nick).  

 

 

 
 
 

http://www.trinoom.nl/
https://trinoom.nl/images/Info/protocollen/Protocol_medisch_handelen_basischool_de_Trinoom.pdf
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://vollingo.nl/douchen-na-trainingen-en-wedstrijden/&psig=AOvVaw202RcLupg5hbmC4gCQrN94&ust=1594219759466000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICAuMexu-oCFQAAAAAdAAAAABAD


 

   

 

Nieuwsbrief                                                                                                                                                              2 
 

Inloopmiddag woensdag 7 september (14.00-15.00 uur) 

 
Onderstaand stukje wordt morgen ook via de nieuwsbrief aan ouders gecommuniceerd. 

 

Aanstaande woensdagmiddag is iedereen (ouders/broertjes/zusjes/opa's /oma's) welkom 

om een kijkje te nemen in de (nieuwe) klas van uw kind(eren). In beide gebouwen is het 

inloopmiddag. U kunt gewoon binnen lopen en uw kind kan alles laten zien in en rondom 

de klas. U ontvangt die dag ook via de leerkracht(en) de nodige informatie over de 

groep. Mocht de informatie vragen oproepen dan kunt u deze natuurlijk stellen aan de 

leerkracht via parro of na schooltijd bij het hek. Wij organiseren geen aparte 

informatieavonden.   

 

 

Formulier start schooljaar 

 
Elk jaar vragen we u aan het begin van het schooljaar de formulieren voor de 

startgesprekken in te vullen. 

Dit formulier vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. Wij willen u vragen deze in te 

vullen en terug te sturen (per mail) aan de leerkracht van uw kind. 

In de groepen 5 t/m 8 wordt uw input gebruikt tijdens de startgesprekken in oktober. 

In de groepen 3/4 is het voor de leerkrachten een middel om even te scannen of er 

bijzonderheden zijn die van belang zijn om te weten bij de start van het schooljaar. 

De rest van de inhoud wordt tijdens de gesprekken in november besproken. 

Bij voorbaat bedankt voor het invullen. 

 

 

 
 


