
 

Via      

    

Medische fiche 
 vertrouwelijk 

2020 - 2021 

Schoolbestuur Sint-Paulus vzw 

 Naam ……………………………………………………………… Voornaam …………………………………………………… 

Ingeschreven voor 

☐ 1LATIJN  ☐ 1STEM  ☐ 1PROJECTEN     ☐ 1BASIS  ☐ 1B 

 

Medische gegevens 

Uw kind lijdt aan:  

☐ astma                ☐ diabetes      ☐ epilepsie       ☐ hartkwaal  ☐ hooikoorts    

☐ huidaandoening    ☐  migraine    ☐ reuma        ☐ …………………………………………………………. 

    

☐ allergie voor bepaalde voedingsmiddelen ……………………………………………………………………………… 

☐ allergie voor bepaalde stoffen   ……………………………………………………………………………………………… 

☐ andere …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Moet uw kind geneesmiddelen innemen? 

☐  ja  ☐ thuis ☐ op school      ☐ neen 

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

Naam medicatie: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dosis/wanneer: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ Toiletbezoek toegestaan met medisch attest  

Andere aandachtspunten op familiaal/medisch gebied: ………………………………………………..…………….. 

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

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

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

Kan uw kind deelnemen aan sport en spel?  

☐  ja   ☐ neen, wegens ………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

De privacywet verbiedt de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (art. 9, lid 
1 AVG), tenzij u de school hiervoor schriftelijk toestemming geeft (art. 9, lid 2 AVG). U kan, indien u 
dat wenst, deze toestemming op elk moment intrekken. U hebt ook het recht deze gegevens in te 
zien en zo nodig te laten verbeteren. 
 
De school zal deze gegevens enkel verwerken met de bedoeling 

adequaat te kunnen reageren bij risicosituaties; 

uw zoon/dochter te begeleiden bij zijn/haar studie, studiekeuze en socio-emotionele 
ontwikkeling. 
 

Enkel de personen die rechtstreeks bij de begeleiding van uw zoon/dochter betrokken zijn kunnen 
deze gegevens raadplegen. Deze personen zijn ertoe gehouden het vertrouwelijke karakter van deze 
informatie te eerbiedigen. 
U bent niet verplicht gegevens over de gezondheid van uw zoon of dochter mee te delen. De school 
kan echter geen rekening houden met gegevens die haar niet bekend zijn. 
De info wordt verwerkt zolang als nodig is om uw zoon/dochter op te volgen. 

 
 
 
 

Ondergetekende  ☐ vader   ☐ moeder   ☐ andere………………… 
 
stemt in met de verwerking van deze gegevens betreffende de gezondheid van haar/zijn 
 
zoon/ dochter in het kader van de vermelde doelen. 
 
 
 
Datum        Naam      Handtekening 
 

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

 

 

 


