
Breng deze medische fiche ondertekend mee de eerste dag van VOLT of het speelplein.

VOORNAAM & NAAM

MEDISCHE FICHE

ALLERGIEËN
Allergie voor bepaalde voedingsmiddelen: 

Allergie voor bepaalde geneesmiddelen: 

Allergie voor bepaalde stoffen:

Andere 

MEDICATIE
Moet er medicatie ingenomen worden tijdens de werking? (Welke medicatie, hoeveel keer/dag, dosis)

ANDERE
Zijn er andere zaken die belangrijk zijn om rekening mee te houden:

CORONA-GERELATEERDE INFORMATIE

RISICOGROEPEN
Informatie over de risicogroepen kan je online terugvinden. Nederlandse versie | Franse versie 

Behoort je kind tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening? 

 ⬜ Ja    ⬜ Nee

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://ambrassade.be/files/attachments/.3004/Liste_des_patients_a_risque_en_pediatrie_FR_FINAL.pdf


Indien JA, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het aanbod? 

⬜  Ja    ⬜ Nee

INDIEN KIND ZIEK IS
Ik geef als ouder/voogd toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is 

⬜    rechtstreeks contact op te nemen met de huisarts van mijn kind tel. huisarts .................... 

⬜    mijn kind 1 dosis paracetamol (volgens de leeftijdsnormen) toe te dienen in geval van pijn of koorts. 

VERANTWOORDELIJKHEID OUDERS
Deze zomer zal anders dan anders zijn. Door het werken met bubbels waarin normaal contact mogelijk 

is proberen we het voor jouw kind zo normaal mogelijk te maken.  Toch zijn er enkele zaken waar je als 

ouder rekening mee kunt houden om de werking zo vlot mogelijk te laten verlopen voor  voor jou, je kind 

en de vrijwilligers. 

• Als kinderen ziek zijn wordt deelname geweigerd 

• Als kinderen ziek worden tijdens het speelplein, zal je opgebeld worden en gevraagd worden om je 

kind te komen ophalen. Indien vervoer moeilijk is voor jou, laat het dan zeker weten aan Vrijetijdspunt. 

Door deze medische fiche in te vullen erken je als ouder/voogd jouw verantwoordelijkheid om ervoor 

te zorgen dat Covid-19 geen kansen krijgt deze zomer. Je respecteert de deelnamevoorwaarden, de 

afspraken rond de contactbubbels en de afspraken wanneer een kind ziek wordt tijdens de werking.

Meer informatie over de contactbubbels en de afspraken kun je terugvinden op onze website.

HANDTEKENING OUDER/VOOGD

Contactgegevens worden bijgehouden in functie van coronatracing. Als er sprake is van een besmetting worden de 
contactgegevens doorgegeven.

Ouders/voogd gaan akkoord dat er tijdens de activiteiten foto’s en bewegende beelden van hun kinderen worden genomen. 
Deze afbeeldingen mogen gebruikt worden voor publicaties van Oranje vzw (website, magazine, brochures, facebook, promo, 
…). Indien je hier niet mee akkoord bent, kan je dit laten weten aan Vrijetijdspunt (vrijetijdspunt@oranje.be)

https://vrijetijdspunt.com/zomervakantie-op-het-speelplein
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