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Protocol kinderen met allergieën 
 
Bij een allergie is er sprake van een verhoogde gevoeligheid voor bepaalde stoffen of 
voedingsmiddelen, waardoor ziekteverschijnselen kunnen worden opwekt. Daar kunnen 
uiteraard ook kinderen last van hebben.  
  
Op school proberen we de risico’s op allergische reacties te verkleinen door o.a.: 

 het creëren van een zo gezond mogelijk leefklimaat.  
 het beschikbaar hebben van een overzicht waarop alle kinderen vermeld staan met 

de bijbehorende allergie (allergielijst).   
  het verspreiden van de allergielijst onder leerkrachten, overig personeel en 

vrijwilligers, die met de kinderen in contact komen   
 aan ouders van een kind met een allergie advies vragen over de manier waarop de 

school het beste kan omgaan met het kind.   
 indien nodig: het geven van voorlichting aan de ouders van klasgenoten van het 

kind.    
 het instrueren van leerkrachten, overig personeel en vrijwilligers t.a.v. allergieën 

waarbij per direct actie ondernomen dient te worden.   
 bij door de school georganiseerde activiteiten waarbij eten door de school wordt 

verstrekt, neemt de school vooraf contact op met de ouders van een kind dat 
allergisch is.  

  
School en ouders delen de zorg voor het kind. Ook ouders hebben hierin hun 
verantwoordelijkheid:  

 het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de school te informeren hoe 
allergische reacties bij het kind voorkomen kunnen worden.    

 de ouders informeren de leerkracht over vervangende producten, ter vervanging van 
producten waarin stoffen zitten, die een allergische reactie op kunnen roepen en 
zorgen zelf voor de vervangende producten.    

 ouders leggen de school uit wat te doen bij een allergische reactie. Ook de manier 
van toedienen van eventuele medicatie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van 
de ouders.  

 bij een traktatie verzorgd door de school, houdt de school rekening met de door 
ouders aangeleverde informatie. 

 
Extra toevoeging: 
Jaarlijks zal Parnassys bijgewerkt moeten worden. Ook allergieën mbt medicijnen en 
pijnstillers zullen hierin opgenomen worden. 


